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16.2 MỤC TIÊU 

Tài liệu này đặc tả các tiêu chuẩn kỹ thuật về việc gửi bản tin của HL7 

nhằm hỗ trợ Yêu cầu thanh toán bảo hiểm và hoàn trả bảo hiểm y tế (CR) trong 

trao đổi điện tử các dữ liệu hóa đơn y tế (yêu cầu bồi thường bảo hiểm). Tài liệu 

nhằm đến đối tượng sử dụng là các hãng cung cấp trang thiết bị cho các nhóm lợi 

ích, các Bên quản lý thứ ba (TPA) và các Đơn vị thanh toán mong muốn phát triển 

phần mềm tuân thủ theo một tiêu chuẩn quốc tế về trao đổi điện tử các dữ liệu yêu 

cầu bồi thường bảo hiểm. 

Nội dung của tài liệu này không nhằm xây dựng một tiêu chuẩn thay thế 

hoặc thế chỗ cho các tiêu chuẩn ASC X12 đang được bắt buộc sử dụng trong lĩnh 

vực này tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.  

 

16.2.1 Phạm vi 

Phạm vi của tài liệu mang tính cung cấp thêm thông tin về Yêu cầu bồi 

thường và Bồi hoàn bảo hiểm nhằm xác định các tiêu chuẩn gửi bản tin và tiêu 

chuẩn kỹ thuật HL7 cho việc:  

 Truyền tải các hóa đơn y tế điện tử cùng với các tài liệu và báo cáo hỗ 

trợ cho các cá nhân và/hoặc tổ chức có thẩm quyền; 

 Đưa các mã chẩn đoán và can thiệp phòng ngừa vào trong mỗi hóa đơn 

y tế;  

 Cơ chế truy vấn cho phép những người dùng được cấp phép truy vấn 

trên giao diện điện tử các thông tin mà họ đã cung cấp cho Đơn vị/cá 

nhân thanh toán trước đó; 

 Các bộ dữ liệu tối thiểu; 

 Các tiêu chuẩn hiển thị và in ấn tối thiểu; và  

 Lưu trữ dữ liệu tối thiểu. 
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Trong phạm vi tài liệu này, lĩnh vực Yêu cầu bồi thường bảo hiểm và Bồi 

hoàn bảo hiểm không bao gồm: 

 Các quy tắc xử lý và triển khai riêng của từng Đơn vị/cá nhân thanh 

toán và nhóm lợi ích cụ thể; 

 Các quy tắc xử lý và triển khai riêng của từng thể chế; 

 Các quy trình nộp tài liệu hỗ trợ của bên thứ ba cho Đơn vị/cá nhân 

thanh toán. 

 Các quy trình thu thập và xử lý thông tin hóa đơn y tế của một Nhà cung 

cấp dịch vụ y tế; 

 Các quy trình đánh giá quyết định, thanh toán và điều chỉnh các hóa đơn 

y tế của Đơn vị/cá nhân thanh toán;  

 Thư giới thiệu giữa các Nhà cung cấp dịch vụ y tế; 

 Các bản tin chuyển khoản điện tử (EFT); và 

 Việc thực hiện triển khai tiêu chuẩn. 

 

16.3 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT VÀ ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN 

16.3.1 EHC^E01 – Nộp hóa đơn các dịch vụ y tế (sự kiện E01)  

Bản tin này được sử dụng để nộp một Hóa đơn Dịch vụ Y tế cho một 

TPA/Đơn vị thanh toán để xử lý và thanh toán. Một Hóa đơn dịch vụ y tế có thể 

gồm 1 hoặc nhiều Dòng hạng mục Sản phẩm/dịch vụ (các dòng chi tiết), được 

nhóm thành một Nhóm sản phẩm/dịch vụ. Mỗi Dòng hạng mục Sản phẩm/dịch vụ 

thể hiện một hạng mục chi phí cụ thể. Tham khảo phần mở đầu của mục này để có 

thêm thông tin về cấu trúc của một Hóa đơn các dịch vụ y tế. 

Bản tin này có thể được sử dụng để nộp một Hóa đơn dịch vụ y tế hoặc để 

nộp lại một Hóa đơn dịch vụ y tế đã được nộp trước đó (trong trường hợp không 

được báo nhận phù hợp trong lần đầu tiên hóa đơn được nộp). Bản tin này không 

được sử dụng để cập nhật một Hóa đơn (ví dụ, bổ sung hoặc xóa bớt các Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ). Để hủy bỏ một Hóa đơn dịch vụ y tế, sử dụng bản 

tin EHC^E02 – Hủy bỏ Hóa đơn dịch vụ y tế. Để cập nhật một Hóa đơn dịch vụ y 

tế, trước hết cần hủy bỏ hóa đơn đó (tham khảo bản tin EHC^E02 – Hủy bỏ Hóa 
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đơn dịch vụ y tế) và sau đó nộp lại bằng cách sử dụng bản tin này với số hiệu hóa 

đơn mới. 

Bản tin này cũng có thể được sử dụng như một bản tin Trước khi ra quyết 

định. Nó cho phép Ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế nộp một Hóa đơn dịch 

vụ y tế cho Ứng dụng của Đơn vị thanh toán và thực thi nó qua bộ máy chỉnh sửa 

và đánh giá của Đơn vị thanh toán. Điểm khác biệt duy nhất giữa Hóa đơn trước 

khi ra quyết định và một Hóa đơn thông thường là Đơn vị thanh toán không thanh 

toán cho Hóa đơn trước khi ra quyết định. Thiết lập mục Kiểm soát hóa đơn trên 

IVC thành “PD” để xác định rõ một Hóa đơn trước khi ra quyết định. 

Cần lưu ý là bản tin EHC^E12 – Yêu cầu thông tin bổ sung (tạm chờ) là 

bản tin phản hồi hợp lệ cho bản tin EHC^E01 – Nộp Hóa đơn các dịch vụ y tế. 

Trong trường hợp này, các tương tác sẽ là EHC^E01 -> EHC^E12 (tạm chờ). 

 

Các quy tắc xử lý: 

1) Nếu nhiều Đơn vị thanh toán có thể thanh toán chi phí cho Hóa đơn, thì 

các hóa đơn phải được gửi cho các Đơn vị thanh toán theo thứ tự đã 

được xác định là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v. Các quy tắc để xác định 

trình tự thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v. không được quy định trong tài liệu 

này mà do các cơ quan có thẩm quyền trong các thể chế chính trị khác 

nhau quy định. 

Ngoài ra, một hóa đơn chỉ được gửi cho Đơn vị thanh toán tiếp sau (ví 

dụ thứ hai) sau khi đã nhận được kết quả điều chỉnh/phán quyết của Đơn 

vị thanh toán trước đó (ví dụ thứ nhất). 

2) Ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng của Đơn vị thanh 

toán phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ và mỗi Điều chỉnh. Các số hiệu này 

xuất hiện theo từng cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, PSL và ADJ và 

phải được phản ánh trong mọi tương tác sau đó dành cho Hóa đơn, nhóm 

hoặc dòng hạng  mục giữa Ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế và 

Ứng dụng của Đơn vị thanh toán. 

Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số hiệu hóa đơn của 

Đơn vị thanh toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào về Hóa 

đơn giữa Ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng của Đơn 
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vị thanh toán. 

3) Ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng của Đơn vị 

thanh toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định như Số theo dõi 

của nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Nếu ứng dụng của Đơn vị thanh toán chấp nhận Hóa đơn, Ứng dụng của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế phải lưu hai số theo dõi cho mỗi Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ nếu có trong cặp bản tin. Ứng dụng của Đơn vị 

thanh toán cũng phải lưu 2 số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ, nếu có trong cặp bản tin.  

Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số theo dõi của Đơn vị 

thanh toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó cho 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ giữa Ứng dụng của nhà cung cấp dịch 

vụ y tế và Ứng dụng của Đơn vị thanh toán. 

4) Mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ phải tham chiếu đến thông tin 

Định danh địa điểm, được xác định bởi phân đoạn LOC. Thông tin định 

danh địa điểm cũng có thể được xác định cùng với Hóa đơn, Nhóm sản 

phẩm/dịch vụ và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Nếu được xác 

định cùng với Thông tin hóa đơn, thì thông tin định danh địa điểm sẽ 

đóng vai trò là mặc định cho toàn bộ các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch 

vụ trong Hóa đơn. 

Nếu được xác định cùng với Thông tin Nhóm sản phẩm/dịch vụ, thì 

thông tin Định danh địa điểm sẽ là giá trị mặc định cho toàn bộ các Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

Nếu được xác định cùng với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, thì thông 

tin Định danh địa điểm sẽ thế chỗ (thay thế) bất kỳ giá trị mặc định nào 

được thiết lập bằng cách quy định cụ thể thông tin Định danh địa điểm 

cùng với Hóa đơn hoặc Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

Thông tin Định danh địa điểm phải được xác định cùng với Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ nếu không được gán giá trị mặc định cho Hóa đơn 

hoặc Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

5) Một số Đơn vị thanh toán yêu cầu chứa thông tin về Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế trong Hóa đơn, được xác định trong phân đoạn ROL. Trong 
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trường hợp này, phân đoạn ROL có thể được xác định cùng với Hóa đơn, 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ (lưu 

ý rằng phân đoạn ROL cũng xuất hiện với Thông tin về Thủ tục, mà 

không được đề cập trong quy tắc xử lý này). 

Nếu được xác định với Thông tin hóa đơn, thì thông tin Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế sẽ là giá trị mặc định cho toàn bộ các Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ trong Hóa đơn. 

Nếu được xác định cùng với Thông tin Nhóm sản phẩm/dịch vụ, thì 

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ y tế là giá trị mặc định cho toàn bộ các 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm sản phẩm/dịch vụ đó. 

Nếu được xác định cùng với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, thì 

Thông tin Nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ thế chỗ (thay thế) cho mọi giá trị 

mặc định được thiết lập bằng cách quy định cụ thể thông tin Nhà cung 

cấp dịch vụ y tế cùng với Hóa đơn hoặc với Nhóm sản phẩm/dịch vụ.  

Thông tin Nhà cung cấp dịch vụ y tế, nếu được yêu cầu bởi Đơn vị thanh 

toán, thì phải được xác định cụ thể với từng Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ nếu chưa được gán giá trị mặc định cho Hóa đơn hoặc 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

6) Nếu Thông tin cấp phép (phân đoạn AUT) được nhập vào, thì phải xác 

định Định danh cấp phép trong phân đoạn AUT hoặc Tên người cấp phép 

trong phân đoạn AUT. 

7) Số tiền ghi hóa đơn trong phân đoạn PSG phải bằng tổng các số tiền ghi 

hóa đơn sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn PSL của tất cả các Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ của một Nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. 

8) Các thủ tục: Nếu một phân đoạn PR1 (thủ tục/dịch vụ) được xác định cụ 

thể cho một bệnh nhân cụ thể, thì Nhà cung cấp dịch vụ y tế thực hiện 

Thủ tục đó phải được xác định (dùng phân đoạn ROL tương ứng) nếu đó 

không phải là Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu được xác định 

cho Dòng mục sản phẩm/dịch vụ đó.  

9) Số tiền ghi hóa đơn cho sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn PSL phải 

bằng Tổng khoản tiền của sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn PSL + tổng 

tất cả các khoản điều chỉnh trong phân đoạn ADJ cho tất cả các Điều 

chỉnh của Nhà cung cấp dịch vụ y tế cho một Dòng hạng mục sản 
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phẩm/dịch vụ cụ thể. Tức là, tổng số tiền + bất kỳ điều chỉnh nào chẳng 

hạn như thuế, các khoản cộng vào giá vốn, phí cấp phát, v.v. phải bằng số 

tiền ghi trên hóa đơn. Số tiền ghi hóa đơn cho sản phẩm/dịch vụ trong 

phân đoạn PSL phải là số tiền mà Nhà cung cấp đang tính hóa đơn và 

phải bao gồm tất cả các điều chỉnh và tất cả các số nhân đơn giá. 

10)  Các mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ: Mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch 

vụ cho phép xác định một số mã làm rõ. Các mã này được xác định trong 

hai trường dữ liệu: Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ và Giá trị mã làm 

rõ sản phẩm/dịch vụ. Cả hai trường dữ liệu này đều có thể lặp lại trong 

phân đoạn PSL và phải được lặp lại với cùng một số lần. Ví dụ, nếu có 

hai mã làm rõ được xác định, thì cần lặp lại hai lần mỗi trường dữ liệu, 

lần lặp thứ nhất tương ứng với mã làm rõ thứ nhất, lần lặp thứ hai tương 

ứng với mã làm rõ thứ hai. 

11)  Nộp lại một Hóa đơn: Nếu một Hóa đơn hoặc thành phần dữ liệu được 

nộp lại và có sự chỉnh sửa (quy tắc này không áp dụng cho trường hợp 

nộp lại toàn bộ hóa đơn, không có chỉnh sửa, do các vấn đề liên quan đến 

mạng lưới, v.v. ), thì Hóa đơn mới, Nhóm sản phẩm/dịch vụ và Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ mới phải được xác định cụ thể (cho Hóa đơn 

sau). 

12)  Một nhóm đơn không thể chứa đồng thời nhiều Bệnh nhân và nhiều 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Trong trường hợp này, nhiều Bệnh 

nhân và nhiều Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ phải được tách ra/phân 

nhóm thành nhiều Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

 

EHC^E01^EHC_E01: Nộp Hóa đơn các dịch vụ y tế 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân Đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu INVOICE_INFORMATION_SUBMIT   

IVC Hóa đơn  16 

[ PYE ] Thông tin người được thanh toán  16 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { CTD } ] Thông tin liên lạc   

[ AUT ] Thông tin cấp phép   

[ { LOC } ] Định danh địa điểm  8 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Giữ lại chỉ để tương thích ngược. Không nên sử 

dụng cả hai phân đoạn PRT và ROL.  
 15 

{ --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_SECTION   

  PSS Mục sản phẩm/dịch vụ  16 

  { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_GROUP   

    PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ  16 

    [ { LOC } ] Định danh địa điểm   

    [ { PRT } ] Sự tham gia   

    [ { ROL } ] 
Giữ lại chỉ để tương thích ngược. Không nên sử 

dụng cả hai phân đoạn PRT và ROL. 
 15 

    [ { --- bắt đầu PATIENT_INFO   

      PID Định danh cá nhân  3 

      [ PV1 ] Bệnh nhân thăm khám  3 

      [ PV2 ] Bệnh nhân thăm khám_Thông tin bổ sung  3 

      [ { ACC } ] Tai nạn   

      {  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm   

         [ IN2 ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm   

      } --- kết thúc INSURANCE   

      [ { --- bắt đầu DIAGNOSIS   

        DG1 Chẩn đoán   

        [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét   

      } ] --- kết thúc DIAGNOSIS   

      [ { OBX } ]  Quan sát   
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    } ] --- kết thúc PATIENT_INFO   

    { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_LINE_ITEM   

      PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ  16 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét   

      [{ ADJ }] Điều chỉnh  16 

      [ AUT ] Thông tin cấp phép   

      [{ LOC }] Định danh địa điểm   

      [{ PRT }] Sự tham gia   

      [{ ROL }] 
Giữ lại chỉ để tương thích ngược. Không nên sử 

dụng cả hai phân đoạn PRT và ROL. 
 15 

    } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_LINE_ITEM   

    [ { --- bắt đầu PROCEDURE   

      PR1 Các thủ tục   

      [{NTE}] Lưu ý và nhận xét   

      [{PRT}] Sự tham gia   

      [{ROL}] 
Giữ lại chỉ để tương thích ngược. Không nên sử 

dụng cả hai phân đoạn PRT và ROL 
  

     } ] --- kết thúc PROCEDURE   

     [ { IPR } ] Kết quả xử lý hóa đơn   

  } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_GROUP   

} --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_SECTION   

> --- kết thúc INVOICE_INFORMATION_SUBMIT   

 

16.3.2 EHC^E02 – Hủy bỏ hóa đơn dịch vụ y tế (sự kiện E02) 

Bản tin này được sử dụng để hủy bỏ một Hóa đơn dịch vụ y tế hoặc một 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn hoặc một Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn đã được nộp cho TPA/Đơn vị thanh toán trước 

đó để xử lý và thanh toán. Mã Kiểm soát hóa đơn được sử dụng để chỉ một hành 

động cụ thể đang yêu cầu Đơn vị thanh toán thực hiện (CN để Hủy bỏ hóa đơn, 
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CG để Hủy bỏ nhóm sản phẩm/dịch vụ và CI để Hủy bỏ Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ). Một hóa đơn đã bị hủy bỏ chỉ được đánh dấu là hủy bỏ và không 

được phép xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

Đơn vị thanh toán có thể hoặc không thể hủy bỏ Hóa đơn/Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ, và sẽ cho biết rõ kết quả xử lý trong bản tin phản hồi. Trong 

một số trường hợp, Đơn vị thanh toán đã thanh toán Dòng hạng mục Sản 

phẩm/dịch vụ, và do đó sẽ giữ một số tiền ghi nợ của Người được thanh toán cho 

đến khi hóa đơn tiếp theo của Người được thanh toán sử dụng hết số tiền ghi nợ 

đó. 

Bản tin này không được sử dụng để hủy bỏ hoặc xóa bỏ thông tin phụ trợ 

của Hóa đơn và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ chẳng hạn như thông tin 

Cấp phép hoặc thông tin liên lạc hoặc bất kỳ tài liệu y tế được tham chiếu đến. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng của Đơn vị thanh 

toán phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ và Sự Điều chỉnh. Các con số này phải xuất hiện theo từng 

cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, PSL và ADJ và phải được phản ánh lại trong 

bất kỳ tương tác nào tiếp theo đối với Hóa đơn, Nhóm hoặc dòng hạng mục đó 

giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch 

vụ mà nó xử lý, được xác định cụ thể giống như Số theo dõi của Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế hoặc số theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số theo dõi của Đơn vị thanh 

toán phải được phản ánh lại trong mọi tương tác sau đó đối với Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn 

vị thanh toán. 

3) Ít nhất phải có một phân đoạn NTE trong bản tin này để mô tả lý do hủy 

bỏ cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Phân đoạn NTE có thể được xác 

định cụ thể cùng với Hóa đơn (theo ngay sau phân đoạn IVC) và áp dụng cho tất 

cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Hóa đơn đó. Nếu không được xác 

định cụ thể cùng với Hóa đơn, thì phải được xác định cho từng Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ (theo ngay sau phân đoạn PSL). 
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4) Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi trong bản tin đầu vào phải có cùng giá trị 

Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi từ Hóa đơn gốc (được nộp qua bản tin EHC^E01- 

Nộp Hóa đơn các dịch vụ y tế) của Hóa đơn cụ thể đang được truy vấn. 

5) Các số hiệu tham chiếu của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số hiệu tham 

chiếu của Đơn vị thanh toán phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị 

thanh toán và phải cùng trỏ đến một Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ, nếu không phải phát ra lỗi (Hóa đơn và/hoặc Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ không khớp). 

6) Các mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ: Mỗi dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

cho phép xác định một mã số làm rõ. Các mã này được xác định cụ thể trong 2 

trường dữ liệu: Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ và Giá trị mã làm rõ sản 

phẩm/dịch vụ. Cả hai trường dữ liệu này lặp lại trong phân đoạn PSL và phải lặp 

lại cùng số lần. Ví dụ, nếu xác định 2 mã làm rõ, thì cần lặp lại 2 lần với mỗi 

trường dữ liệu, lần lặp thứ nhất tương ứng với mã làm rõ thứ nhất, lần lặp thứ hai 

tương ứng với mã làm rõ thứ hai. 

7) Để hủy bỏ một Hóa đơn, dùng Mã kiểm soát hóa đơn trong phân đoạn 

IVC là “CN”. Ngoài ra, các trường dữ liệu sau đây phải được cung cấp và phải so 

khớp với Hóa đơn gốc đã được nộp: 

HDR.Tổ chức gửi 

IVC.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

IVC.Giá trị hóa đơn 

IVC.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

IVC.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

PYE.Danh sách định danh của Người được thanh toán 

8) Để hủy bỏ một Nhóm sản phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn, dùng Mã 

kiểm soát Hóa đơn trong phân đoạn IVC là “CG”. Ngoài ra, các trường dữ liệu sau 

đây phải được cung cấp và phải so khớp với Hóa đơn gốc đã được nộp: 

HDR.Tổ chức gửi 

IVC.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

IVC.Giá trị hóa đơn 

IVC.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  
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IVC.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

PYE.Danh sách định danh của Người được thanh toán 

PSG.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

PSG.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

9) Để hủy bỏ một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn, sử 

dụng Mã kiểm soát Hóa đơn trong phân đoạn IVC là “CI”. Ngoài ra, các trường 

dữ liệu sau đây phải được cung cấp và phải so khớp với Hóa đơn gốc đã được nộp: 

HDR.Tổ chức gửi 

IVC.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

IVC.Giá trị hóa đơn 

IVC.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

IVC.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

PYE.Danh sách định danh của Người được thanh toán 

PSG.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

PSG.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

PSL.Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y 

tế  

PSL.Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

PSL.Mã sản phẩm/dịch vụ 

PSL.Ngày có hiệu lực của sản phẩm/dịch vụ 

PSL.Số tiền ghi hóa đơn 

10)  Bản tin này không được sử dụng để hủy bỏ một Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ trong một Nhóm sản phẩm/dịch vụ đã được nộp và đã được đánh giá 

theo Nhóm = “Y”. 

 

EHC^E02^EHC_E02: Hủy bỏ hóa đơn dịch vụ y tế 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu INVOICE_INFORMATION_CANCEL   

IVC Hóa đơn  16 

PYE Thông tin người được thanh toán  16 

[ { CTD } ] Thông tin liên lạc   

[ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét   

[ { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_SECTION   

    PSS    

  [ { --- bắt đầu PSG   

    PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

    [ { PSL } ] Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

  } ] --- kết thúc PSG   

} ] --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_SECTION   

> --- kết thúc INVOICE_INFORMATION_CANCEL   

 

16.3.3 QBP^E03 – Truy vấn trạng thái Hóa đơn dịch vụ y tế (sự kiện E03)  

Bản tin này được sử dụng để truy vấn trạng thái của một Hóa đơn dịch vụ y 

tế. Có 3 loại truy vấn được xử lý bởi bản tin này: 1) một Hóa đơn cụ thể, 2) một 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể hoặc 3) một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ cụ 

thể. Nếu một Nhà cung cấp dịch vụ y tế muốn có thông tin về một nhóm các hóa 

đơn (ví dụ, được nộp trong một khoảng thời gian theo ngày), thì phải truy vấn từng 

Hóa đơn riêng lẻ. 

Bản tin này cũng có thể được sử dụng để truy vấn một Hóa đơn đã được 

nộp tại một ID Ứng dụng mạng lưới và ID Cơ sở mạng lưới khác, chỉ cần thông 

tin định danh được cung cấp đủ để đánh giá yêu cầu và người yêu cầu. Những 

thông tin này được ghi chú trong Quy tắc xử lý dành cho bản tin này. 
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Cần lưu ý là bản tin phản hồi dành cho truy vấn này có cùng nội dung với 

bản tin EHC^E10 - Kết quả điều chỉnh/phán quyết. 

Các quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng của Đơn vị thanh 

toán phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ và Điều chỉnh. Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp 

trong các phân đoạn IVC, PSG, PSL, và ADJ và phải được phản ánh trong bất kỳ 

tương tác nào sau đó cho Hóa đơn, nhóm hoặc dòng hạng mục đó giữa Ứng dụng 

của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị 

thanh toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định như Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế hoặc Số theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số theo dõi của Đơn vị thanh 

toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó dành cho Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng 

Đơn vị thanh toán. 

3) Một định danh truy vấn duy nhất (Thẻ truy vấn trong phân đoạn QPD) 

phải được tạo ra cho mỗi truy vấn. Số hiệu Hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế 

+ Số hiệu Hóa đơn của Đơn vị chi trả + Số hiệu Dòng hạng mục Sản phẩm/Dịch 

vụ trong bản tin đầu vào phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị 

thanh toán và phải chỉ đến cùng Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, nếu không 

phải phát ra tín hiệu báo lỗi (Hóa đơn và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

không so khớp). 

4) Để truy vấn một Hóa đơn, các trường dữ liệu sau đây phải được cung cấp 

và so khớp với Hóa đơn gốc đã được nộp: 

QPD.Tổ chức gửi 

QPD.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Giá trị hóa đơn 

QPD.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

QPD.Danh sách định danh của Người được thanh toán 
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5) Để truy vấn một Nhóm sản phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn, các trường 

dữ liệu sau đây phải được cung cấp và phải so khớp với Hóa đơn gốc đã được nộp: 

QPD.Tổ chức gửi 

QPD.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Giá trị hóa đơn 

QPD.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

QPD.Danh sách định danh của Người được thanh toán 

QPD.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

6) Để truy vấn một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong một Hóa đơn, 

các trường dữ liệu sau đây phải được cung cấp và phải so khớp với Hóa đơn gốc 

đã được nộp: 

QPD.Tổ chức gửi 

QPD.Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Giá trị hóa đơn 

QPD.Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

QPD.Danh sách định danh của Người được thanh toán 

QPD.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

QPD.Số hiệu nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

QPD.Số hiệu dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y 

tế  

QPD.Số hiệu dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán 

 

QBP^E03^QBP_E03: Truy vấn Hóa đơn dịch vụ y tế 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 



Chương 16: Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn bảo hiểm  

Trang 20 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2/ 2014.  Bản cuối 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { SFT } ] Phân đoạn tiêu đề thứ hai  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu QUERY_INFORMATION   

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5 

RCP Thông số kiểm soát phản hồi  5 

> --- kết thúc QUERY_INFORMATION   

 

16.3.4 RSP^E03 – Phản hồi Truy vấn Hóa đơn các Dịch vụ y tế (Sự kiện 

E03)  

Bản tin này đươc sử dụng để phản hồi cho bản tin truy vấn QPB^E03 – 

Truy vấn Hóa đơn các dịch vụ y tế. Bản tin này cung cấp thông tin Hóa đơn và 

thông tin xử lý hóa đơn cho Nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Bản tin QBP^E03 – Truy vấn hóa đơn các dịch vụ y tế có thể được sử dụng 

để truy vấn một hóa đơn hoặc một Dòng hạng mục Sản phẩm/Dịch vụ cụ thể trong 

một hóa đơn. Bản tin phản hồi tương tự, RSP^E03 – Phản hồi Truy vấn Hóa đơn 

các Dịch vụ y tế, được sử dụng cho cả hai kiểu truy vấn. 

Quy tắc xử lý: 

1) Số hiệu Hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế + Số hiệu Hóa đơn của 

Đơn vị thanh toán + Số hiệu Dòng hạng mục Sản phẩn/Dịch vụ trong bản tin đầu 

vào phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị thanh toán và phải trỏ 

đến cùng Dòng hạng mục Sản phẩm/Dịch vụ, ngược lại phải phát ra thông tin báo 

lỗi (không so khớp với Dòng hạng mục Sản phẩm/Dịch vụ và/hoặc Hóa đơn) 

2) Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi trong bản tin đầu vào phải giống như Tổ 

chức gửi và Ứng dụng gửi trong Hóa đơn gốc (đã nộp thông qua bản tin EHC^E01 

– Nộp Hóa đơn dịch vụ y tế) đối với Hóa đơn cụ thể đang được truy vấn. 

3) Một định danh truy vấn duy nhất (Thẻ Truy vấn trong phân đoạn QPD) 

phải được tạo ra cho mỗi truy vấn. 
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RSP^E03^RSP_E03: Phản hồi truy vấn Hóa đơn dịch vụ y tế 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

< --- bắt đầu QUERY_ACK_IPR   

QAK Báo nhận truy vấn   

QPD Định nghĩa thông số truy vấn   

  [ {  IPR} ] Kết quả xử lý hóa đơn  16 

> --- kết thúc QUERY_ACK_IPR   

 

16.3.5 EHC^E04 – Yêu cầu đánh giá lại Hóa đơn các dịch vụ y tế (Sự kiện 

E04)  

Bản tin này được sử dụng để nộp một Yêu cầu đánh giá lại Hóa đơn các 

dịch vụ y tế duy nhất tới một TPA/Đơn vị thanh toán để xử lý. Yêu cầu đánh giá 

lại hóa đơn dịch vụ y tế được sử dụng bởi Nhà cung cấp dịch vụ y tế để yêu cầu 

xem xét lại một Hóa đơn các dịch vụ y tế đã được phán quyết trước đó, với tùy 

chọn xác định cụ thể một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ có trong Hóa đơn đó. 

Lưu ý rằng Hóa đơn dịch vụ y tế này không cần thiết phải được gửi cho TPA/Đơn 

vị thanh toán bằng bản tin EHC^E01 - Nộp Hóa đơn dịch vụ y tế: Nó có thể được 

nộp bằng phương pháp thủ công. 

Phán quyết cho Hóa đơn các dịch vụ y tế có thể được đánh giá lại vì thông 

tin về hoàn cảnh, chẳng như đơn giá lập hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế đã 

thay đổi, hoặc nếu một số quy tắc phán quyết đã thay đổi kể từ lần phán quyết ban 

đầu cho Hóa đơn. 

Bản tin này không được sử dụng để thay đổi hoặc xóa thông tin từ Hóa đơn 

các dịch vụ y tế. Thông tin duy nhất được phép chứa trong bản tin này là Số hiệu 

hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán, 

và các ghi chú tùy chọn để hỗ trợ việc đánh giá lại của TPA/Đơn vị thanh toán. 
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Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ và sự Điều chỉnh. Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong 

các phân đoạn IVC, PSG, PSL và ADJ và phải được phản ánh trong bất kỳ tương 

tác nào sau đó đối với Hóa đơn, nhóm hoặc dòng hạng mục đó giữa Ứng dụng 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định cụ thể giống như Số hiệu theo dõi của 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc số theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số hiệu theo dõi của Đơn 

vị thanh toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó cho Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán. 

 

EHC^E04^EHC_E04: Yêu cầu đánh giá lại hóa đơn dịch vụ y tế 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu REASSESSMENT_REQUEST_INFO   

IVC Hóa đơn  16 

[ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét   

[ { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_SECTION   

    PSS Mục sản phẩm/dịch vụ  16 

  [ { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_GROUP   

      PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

     [ { PSL } ] Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ  16 

  } ] --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_GROUP  16 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

} ] --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_SECTION   

> --- kết thúc REASSESSMENT_REQUEST_INFO   

 

16.3.6 EHC^E10 – Các Kết quả điều chỉnh/Phán quyết (Sự kiện E10) 

Bản tin này được sử dụng để gửi kết các quả điều chỉnh và/hoặc phán quyết 

cho một Hóa đơn dịch vụ y tế. Các kết quả điều chỉnh/Phán quyết được gửi tới 

cùng ID Ứng dụng mạng lưới khởi phát/tạo ra Hóa đơn, được xác định như Ứng 

dụng gửi trong phân đoạn MSH của Hóa đơn dịch vụ y tế gốc. 

Bản tin này được trả về Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế mỗi lần một 

bản tin EHC^E01 - Nộp Hóa đơn dịch vụ y tế được xử lý thành công bởi Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán. Tối thiểu, bản tin EHC^E10 - Kết quả điều chỉnh/phán 

quyết sẽ chứa số hiệu hóa đơn của Ứng dụng Đơn vị thanh toán (Số hiệu Hóa đơn 

của Đơn vị thanh toán trong phân đoạn IVC), các mã trạng thái cho mỗi Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong Hóa đơn và một số hiệu theo dõi tùy chọn cho 

Ứng dụng Đơn vị thanh toán (Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán trong phân 

đoạn PSL). 

Cần lưu ý là một bản tin EHC^E12 - Yêu cầu thông tin bổ sung (tạm chờ) là 

một phản hồi hợp lệ cho một bản tin EHC^E01 – Nộp Hóa đơn dịch vụ y tế. Trong 

trường hợp này, các tương tác sẽ là EHC^E01-> EHC^E12 (tạm chờ). Nếu Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán có thể xử lý Hóa đơn trực tuyến, bản tin EHC^E10 - Kết 

quả điều chỉnh/phán quyết sẽ chứa phần Kết quả xử lý Hóa đơn được điền đầy đủ, 

cho biết rõ kết quả phán quyết (ví dụ, thanh toán như đã nộp, thanh toán một phần, 

v.v.) 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ và Điều chỉnh. Các số hiệu này xuất hiện thành từng cặp trong 

các phân đoạn IVC, PSG, PSL và ADJ và phải được phản ánh trong bất kỳ tương 

tác nào sau đó đối với Hóa đơn, nhóm hoặc dòng hạng mục đó giữa Ứng dụng 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 
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toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định như Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế hoặc Số theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số theo dõi của Đơn vị thanh 

toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó cho Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn 

vị thanh toán. 

3) Bản tin EHC^E10 – Kết quả điều chỉnh/Phán quyết chỉ được báo cáo kết 

quả cho một Hóa đơn dịch vụ y tế trong một bản tin. Nói cách khác, mỗi phân 

đoạn IPR trong bản tin này phải có cùng Số hiệu Hóa đơn của Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế trong phân đoạn IVC và cùng Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán cho 

tất cả các lần lặp lại của phân đoạn IVC trong bản tin này.  

4) Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn IVC 

phải giống với số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn 

IVC được xác định trong bản tin EHC^E01 đầu vào. Nói cách khác, bản tin này 

phải được dùng để hồi đáp cho bản tin EHC^E01 gửi đến và không phải cho một 

bản tin EHC^E01 Hóa đơn dịch vụ y tế trước đó. Chỉ có các phân đoạn IPR dành 

cho Hóa đơn được xác định trong bản tin EHC^E01 là có thể được chứa trong bản 

tin phản hồi EHC^E10. 

EHC^E10^EHC_E10: Kết quả điều chỉnh/phán quyết 

Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

{ 
--- bắt đầu 

INVOICE_PROCESSING_RESULTS_INFO 
  

   IPR Kết quả xử lý hóa đơn  16 

   [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét   

   PYE Người được thanh toán  16 
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Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   IN1 Bảo hiểm  3 

      [ IN2 ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm   

   IVC Hóa đơn   

   { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_SECTION   

    PSS Mục sản phẩm/dịch vụ  16 

     { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_GROUP   

      PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ  16 

       { --- bắt đầu PRODUCT/SERVICE LINE_INFO   

        PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ  16 

        [{ ADJ }] Điều chỉnh   

       } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_LINE_INFO   

     } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_GROUP   

   } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_SECTION   

} 
--- kết thúc 

INVOICE_PROCESSING_RESULTS_INFO 
  

 

16.3.7 EHC^E12 – Yêu cầu thông tin bổ sung (Sự kiện E12)  

Một Đơn vị thanh toán hoặc một TPA sử dụng bản tin này để yêu cầu thông 

tin bổ sung hỗ trợ cho một Hóa đơn hoặc một Yêu cầu được cấp phép (trước). 

Thông thường, yêu cầu này sẽ được gửi đi sau khi nhận được một bản tin E01 

hoặc E20. Tuy nhiên, nó cũng có thể được gửi đi sau khi nhận được một bản tin 

E04 – Yêu cầu đánh giá lại Hóa đơn dịch vụ y tế. Trong trường hợp sau, yêu cầu 

thông tin bổ sung vẫn có đối tượng là hóa đơn gốc (hiện đang được xem xét lại) 

thay vì bản thân yêu cầu Đánh giá lại. 

Bản tin E12 chỉ có thể được sử dụng để khởi phát một yêu cầu thông tin và 

không thể được sử dụng để chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy một yêu cầu trước đó. 

Bản tin này không được sử dụng để truyền tải thông tin về trạng thái của một yêu 

cầu bồi thường và/hoặc kết quả phán quyết (nghĩa là, không thể được dùng thay 

cho bản tin E10 – Kết quả điều chỉnh/phán quyết). 
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Phạm vi của yêu cầu thông tin bổ sung được xác định thông qua việc đưa 

vào các dữ liệu bối cảnh từ Hóa đơn gốc hoặc Yêu cầu cấp phép (trước). Bằng 

cách xác định một Nhóm sản phẩm/dịch vụ, bệnh nhân và/hoặc dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ cụ thể, thông tin được yêu cầu (ví dụ, một báo cáo tường thuật 

ra viện) được coi là áp dụng cho các sự kiện dịch vụ cụ thể đó và không áp dụng 

cho bất kỳ sự kiện nào khác có thể đã chứa trong Hóa đơn hoặc Yêu cầu cấp phép 

(trước) gốc. 

Các điều khoản giới hạn tuyệt đối, yêu cầu E12 được hạn chế ở một Nhóm 

sản phẩm/dịch vụ duy nhất từ Hóa đơn hoặc Yêu cầu cấp phép (trước) gốc. Từ sau 

đó, bối cảnh có thể được xác định hẹp hơn bằng việc đưa vào các thông tin về 

bệnh nhân và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ từ trong cùng một Nhóm sản 

phẩm/dịch vụ. Do đó, nếu một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ cụ thể được 

chứa trong đó, thì người nhận bản tin phải hiểu là yêu cầu này chỉ liên quan đến 

riêng dòng mục đó thôi. Nếu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ không được đưa 

vào, thì yêu cầu liên quan đến toàn bộ các dòng hạng mục trong Nhóm sản 

phẩm/dịch vụ gốc đó. Tương tự với các bệnh nhân: việc định danh một bệnh nhân 

cụ thể giới hạn yêu cầu ở riêng bệnh nhân đó, trong khi bỏ qua thông tin bệnh 

nhân có nghĩa là yêu cầu áp dụng cho toàn bộ các bệnh nhân được xác định trong 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ gốc. 

Bản tin E12 được giới hạn ở 0 hoặc một bệnh nhân và 0 hoặc một Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Một hệ quả của các giới hạn này là nếu một Đơn vị 

thanh toán muốn yêu cầu thông tin về nhiều bệnh nhân hoặc sản phẩm/dịch vụ từ 

một hóa đơn gốc có thể phải phát ra/tạo ra nhiều yêu cầu (E12). 

Bản tin E12 yêu cầu dùng chuẩn phân loại LOINC để mô tả thông tin được 

yêu cầu (giống như các bản tin phản hồi E13/E14). Yêu cầu được mã hóa cũng có 

thể được bổ sung bằng một văn bản tự do nếu cần nhiều thông tin cụ thể hơn. 

Bản tin này hỗ trợ việc sử dụng các phản hồi được định nghĩa trước. Tức là, 

hệ thống gửi xác định cả hai yêu cầu và một loạt các câu trả lời có thể phù hợp để 

hệ thống tiếp nhận chọn lựa.  Đây là một cách sử dụng tùy chọn được thiết kế cho 

các môi trường thời gian thực trong đó Đơn vị thanh toán dùng một hệ thống/công 

cụ phán quyết để yêu cầu và quản lý các phản hồi. 

Các quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Đơn vị thanh toán phải nhận được Hóa đơn, Yêu cầu Cấp 

phép (trước) hoặc yêu cầu Đánh giá lại trước khi Yêu cầu thông tin bổ sung được 
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phát đi. 

2) Ứng dụng Đơn vị thanh toán phải định danh duy nhất mỗi yêu cầu. Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán xác định cụ thể số hiệu Yêu cầu duy nhất của nó như Số 

hiệu đơn đặt hàng của ứng dụng đặt chỉ định trong phân đoạn OBR. Số hiệu này 

được cấu thành từ số NAID của Ứng dụng Đơn vị thanh toán + một số thứ tự duy 

nhất. 

3) Quy tắc diễn giải: Bệnh nhân chấp thuận. Nếu phần Bệnh nhân chấp 

thuận trong phân đoạn RFI được đánh dấu “Y” (Có), Đơn vị thanh toán báo hiệu 

có bằng chứng về việc bệnh nhân chấp thuận tiết lộ thông tin bảo mật. 

4) Bản tin yêu cầu này được giới hạn cho 0 hoặc 1 bệnh nhân. Nếu cần có 

thông tin của nhiều bệnh nhân trong một hóa đơn gốc hoặc một yêu cầu cấp phép 

(trước) gốc, cần gửi bản tin riêng biệt cho từng cá nhân. 

5) Quy tắc diễn giải: Nếu phân đoạn PID tùy chọn được bỏ đi, hệ thống 

nhận sẽ diễn giải điều này là yêu cầu thông tin áp dụng cho tất cả các bệnh nhân 

liên quan đến Nhóm sản phẩm/dịch vụ trong Hóa đơn hoặc Yêu cầu cấp phép 

(trước) gốc. (Tham khảo bản tin E01 để biết các quy tắc chủ đạo về việc xây dựng 

các Nhóm sản phẩm/dịch vụ). 

6) Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế như đã được định danh trong phân 

đoạn IVC thường chịu trách nhiệm phản hồi lại yêu cầu thông tin bổ sung. Tuy 

nhiên, hệ thống gửi có thể xác định một cá nhân khác hoặc một bộ phận khác chịu 

trách nhiệm phản hồi cho Yêu cầu thông tin bổ sung thông qua phân đoạn CTD 

trong Yêu cầu thông tin. Trong trường hợp này trường dữ liệu phải được đặt giá trị 

bằng “FL” = Ứng dụng đáp ứng. Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược. Không nên sử dụng cả hai phân đoạn PRT và ROL. 

7) Toàn bộ các dữ liệu được cung cấp trong các phân đoạn IVC, PSG, PID 

phải giống với các dữ liệu đó trong hóa đơn hoặc yêu cầu cấp phép (trước) gốc. 

8) Ngoại trừ “Số theo dõi của Đơn vị thanh toán” và “Trạng thái Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ”, toàn bộ các dữ liệu được cung cấp trong phân đoạn PSL 

phải giống dữ liệu tương ứng trong hóa đơn hoặc yêu cầu cấp phép (trước) gốc. 

9) Quy tắc diễn giải: Việc đưa vào thông tin về Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ có hàm ý rằng yêu cầu này liên quan trực tiếp đến Sản phẩm/dịch vụ 

được mô tả trong phân đoạn PSL. Việc loại bỏ phân đoạn tùy chọn này hàm chỉ 

rằng yêu cầu liên quan đến toàn bộ các dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong 
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Nhóm sản phẩm/dịch vụ gốc. (Tham khảo bản tin E01 để biết các quy tắc xây 

dựng các Nhóm sản phẩm/dịch vụ). 

 

EHC^E12^EHC_E12: Yêu cầu thông tin bổ sung 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

RFI Yêu cầu thông tin   

[ { CTD } ] Thông tin liên lạc   

IVC Hóa đơn 
Định 

danh. 
 

PSS Mục sản phẩm/dịch vụ   

PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

[ PID ] Định danh cá nhân   

[ { PSL } ] Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

{ --- bắt đầu REQUEST   

  [ CTD ] Thông tin liên lạc   

  OBR Yêu cầu Quan sát   

  [ NTE ] Lưu ý và nhận xét   

  [ { OBX } ]  Kết quả quan sát   

} --- kết thúc REQUEST   

 

16.3.8 EHC^E13 – Phản hồi thông tin bổ sung (sự kiện E13)  

Bản tin này được sử dụng bởi Nhà cung cấp dịch vụ y tế để phản hồi ngay 

lập tức cho một bản tin EHC^E12 Yêu cầu thông tin bổ sung, nói cách khác đây là 

một phản hồi tự động. Bản tin EHC^E13 không thể là bản tin tự gửi. 

Bản tin EHC^E13 hỗ trợ ba loại hình thức/hình thái phản hồi: 

 Văn bản ASCII tự do. Thông thường đây là đoạn văn bản mô tả ngắn gọn 
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được định dạng để người nhận có thể đọc được. 

 Tài liệu gửi kèm. Nội dung chính là một tài liệu đính kèm tập tin đa 

phương tiện chứa thông tin được yêu cầu. Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế và Đơn vị thanh toán, tài liệu đính kèm này có thể chứa 

thông tin mà con người có thể đọc được, dữ liệu được mã hóa mà một ứng dụng có 

thể xử lý, hoặc kết hợp cả hai loại. 

 Phản hồi được định nghĩa trước. Đơn vị thanh toán đặt ra cả câu hỏi và 

một loạt các câu trả lời có thể có mà bên phản hồi sẽ chọn ra từ đó khi hình thành 

phản hồi. Câu hỏi và câu trả lời được mã hóa để có thể được một ứng dụng xử lý. 

Cấu trúc của bản tin EHC^E13 tuân thủ chặt chẽ theo cấu trúc của bản tin 

yêu cầu EHC^E12, và yêu cầu này lại được cấu trúc theo Hóa đơn hoặc Yêu cầu 

cấp phép (trước) đã gửi trước yêu cầu bổ sung thông tin này. Cấu trúc phân bậc 

của bản tin cho biết rõ bối cảnh của yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung và các dữ 

liệu cần được cung cấp trong bản tin phản hồi. Cụ thể hơn, bản tin yêu cầu 

EHC^E12 được cấu thành theo một Nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể (từ Hóa đơn 

hoặc Yêu cầu cấp phép (trước) đã gửi trước đó) và có thể được giới hạn thêm bằng 

cách tham chiếu đến một bệnh nhân và/hoặc một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch 

vụ cụ thể trong Nhóm sản phẩm/dịch vụ đó. Các thông số được thiết lập bởi bản 

tin yêu cầu EHC^E12 được lặp lại trong bản tin phản hồi EHC^E13 để hệ thống 

tiếp nhận có thể diễn giải dữ liệu trả về theo bối cảnh phù hợp mà không cần tham 

chiếu lại Hóa đơn hoặc Yêu cầu cấp phép (trước) gốc.  

Các bên tham gia vào Yêu cầu thông tin bổ sung và Phản hồi: 

 Cá nhân hoặc tổ chức khởi tạo yêu cầu thông tin bổ sung được mô tả như 

“Người đặt yêu cầu” (Thông thường, đây sẽ là một cá nhân trong tổ chức của Đơn 

vị thanh toán là người đã tạm hoãn Hóa đơn hoặc yêu cầu cấp phép (trước) để chờ 

thông tin bổ sung đang được yêu cầu.) 

 Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về thông tin được gửi đi để phản 

hồi được mô tả là “Người đáp ứng/Người thực hiện”. (Thông thường, Nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin 

được yêu cầu, tuy nhiên, trong một số trường hợp Công ty bảo hiểm và/hoặc Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế có thể chỉ định một bên khác làm Người đáp ứng). 

 Cá nhân hoặc tổ chức phản hồi đang được đề cập đến sẽ là “Người liên 

lạc của Đơn vị thanh toán”. 
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Bản tin EHC^E13 sử dụng tiêu chuẩn phân loại LOINC để mô tả thông tin 

được gửi đi. Các mã địa phương cũng được hỗ trợ. Bản tin cho phép dùng văn bản 

định dạng tự do để bổ sung cho các cơ chế mã hóa trong trường hợp quy định cụ 

thể hơn được yêu cầu. 

Bản tin EHC^E13 hỗ trợ việc sử dụng tài liệu đính kèm. Tất cả các tài liệu 

đính kèm phải tuân thủ theo hướng dẫn thực hiện tài liệu đính kèm của Yêu cầu 

bồi thường HL7 đối với phần thông tin bổ sung để hỗ trợ một Yêu cầu bồi thường 

chi phí y tế hoặc tiêu chuẩn được mô tả trong Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 2.4; 

Hướng dẫn thực hiện triển khai: “Hướng dẫn thực hiện triển khai bản tin thông tin 

bổ sung, tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.4, Phiên bản phát hành 1.0, Dự thảo NPRM, 

11/12/2001”. 

Bản tin EHC^E13 hỗ trợ việc đưa vào nhiều tài liệu đính kèm, tức là nhiều 

thực thể của ESDA, thông qua việc lặp lại phân đoạn OBX. Tuy nhiên, cách sử 

dụng này KHÔNG ĐƯỢC khuyến khích. Đặc tả kỹ thuật ESDA cho phép nhiều 

đối tượng (tài liệu, hình ảnh, v.v.) được nhúng trong tài liệu đính kèm, do đó, khi 

phản hồi lại một phân đoạn OBR đơn nhất, thì một phân đoạn OBX đơn nhất (với 

ESDA nhiều phần đính kèm) sẽ là phương pháp được ưu tiên hơn để trả về các 

thông tin bổ sung. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải định danh duy nhất mỗi yêu 

cầu. Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế xác định cụ thể số hiệu Yêu cầu duy 

nhất ở dạng Số hiệu chỉ định của Ứng dụng thực hiện Chỉ định trong phân đoạn 

OBR. Bản thân số hiệu này được cấu thành từ số NAID của Ứng dụng nhà cung 

cấp dịch vụ y tế + một số thứ tự duy nhất. 

2) Cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin bổ sung được mô tả giống như 

“Người đáp ứng/Hệ thống thực hiện” và phải được định danh trong phân đoạn 

CTD của Yêu cầu thông tin. Khi một bên khác chịu trách nhiệm tạo ra một phần 

dữ liệu cụ thể nào đó (ví dụ, một phòng xét nghiệm bên ngoài) thì Cá nhân hoặc tổ 

chức đó được mô tả trong các trường dữ liệu OBX: “ID của Người tạo dữ liệu” 

và/hoặc “Người quan sát chịu trách nhiệm”. 

Cách sử dụng: Trường dữ liệu ID của Người tạo dữ liệu có thể được sử 

dụng để định danh một cơ quan hay tổ chức bên ngoài chịu trách nhiệm cho việc 

quan sát, ví dụ một phòng xét nghiệm. Trường dữ liệu Người quan sát chịu trách 

nhiệm được sử dụng để mô tả cá nhân đã thực hiện hoặc đã kiểm chứng quan sát 
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đó. 

Nếu các trường dữ liệu này có giá trị rỗng (null) thì hệ thống tiếp nhận sẽ 

giả định rằng Người đáp ứng/Hệ thống thực hiện đã tạo ra các kết quả đó. 

3) Tất cả các dữ liệu được cung cấp trong các phân đoạn IVC, PSG, PID và 

PSL phải giống với các dữ liệu tương ứng trong bản tin yêu cầu EHC^E12. 

4) Quy tắc diễn giải: Sự có mặt của phân đoạn PSL trong bản tin cho biết 

rằng thông tin được cung cấp trong bản tin phản hồi có liên quan trực tiếp đến Sản 

phẩm/dịch vụ được mô tả trong phân đoạn PSL. 

5) Quy tắc diễn giải: Sự có mặt của phân đoạn PID trong bản tin cho biết rõ 

rằng thông tin được cung cấp trong bản tin phản hồi có liên quan trực tiếp đến 

Bệnh nhân được mô tả trong phân đoạn PID. 

6) Nếu Người/Hệ thống đặt yêu cầu đã cung cấp một bộ các phản hồi được 

xác định trước (tức là Bản tin EHC^E12 chứa một hoặc nhiều phân đoạn OBX), 

thì Trạng thái kết quả quan sát phải được hoàn chỉnh. Giá trị hợp lệ là “F” – Giá trị 

cuối cùng (một phản hồi Khẳng định). Chỉ các phân đoạn OBX có chứa Trạng thái 

kết quả quan sát = “F” mới được đưa vào trong bản tin. 

7) Khi đính kèm tài liệu đa phương tiện: trường dữ liệu OBX.2 được thiết 

lập với giá trị “ED”, tài liệu mã hóa MIME (theo tiêu chuẩn ESDA) được chèn vào 

trường dữ liệu OBX.5 và phân đoạn TXA phải được hoàn thiện. Định danh Tài 

liệu Duy nhất trong phân đoạn TXA phải giống với Định danh Tham chiếu Tài liệu 

Y tế trong tiêu đề của ESDA. 

8) Quy tắc thông tin: Trạng thái Bảo mật tài liệu trong phân đoạn TXA. Khi 

trường dữ liệu tùy chọn này được hoàn chỉnh, nó cho biết rằng Đơn vị thanh toán 

phải hạn chế tiếp cận đến tài liệu đính kèm theo các chính sách đã được thiết lập 

của Đơn vị thanh toán và/hoặc theo các thỏa thuận kinh doanh/nghiệp vụ trước đó 

giữa Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Đơn vị thanh toán. 

EHC^E13^EHC_E13: Phản hồi thông tin bổ sung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[ { SFT } ] Phần mềm   

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSA Báo nhận bản tin   

[ {ERR} ] Lỗi   

RFI Yêu cầu thông tin   

{ [ CTD ] } Thông tin liên lạc   

IVC Hóa đơn   

PSS Mục sản phẩm/dịch vụ   

PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

[ PID ] Định danh cá nhân   

[ PSL ] Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

{ --- bắt đầu REQUEST   

  [ CTD ] Thông tin liên lạc   

  OBR Yêu cầu quan sát   

  [ NTE ] Lưu ý và nhận xét   

  { --- bắt đầu RESPONSE   

    OBX Kết quả quan sát   

    [ NTE ]  Lưu ý và nhận xét   

    [ TXA ] Tiêu đề tài liệu ghi chép   

  } --- kết thúc RESPONSE   

} --- kết thúc REQUEST   

 

16.3.9 EHC^E15 – Thông báo thanh toán/chuyển tiền (sự kiện E15)  

Bản tin này được sử dụng để gửi một thông báo thanh toán/chuyển tiền cho 

Người được thanh toán về việc thanh toán Hóa đơn dịch vụ y tế và/hoặc các điều 

chỉnh khác. Thông báo Thanh toán/chuyển tiền có thể được gửi đến Ứng dụng Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khởi tạo (ID Ứng dụng mạng lưới) hoặc đến ID Ứng dụng 

mạng lưới của Người được thanh toán, tùy thuộc phương thức Người được thanh 

toán được cấu hình bởi Đơn vị thanh toán. Nếu Thông báo Thanh toán/chuyển tiền 

được thanh toán bằng séc, thông thường Thông báo này sẽ có quan hệ tương quan 

1-1 với số séc. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp khi một số séc bao gồm nhiều 
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Thông báo thanh toán/Chuyển tiền. Bản tin này không quy định quan hệ 1-1 giữa 

số séc và Thông báo thanh toán/chuyển tiền. Tức là, cùng một số séc (Số séc trong 

PMT) có thể được sử dụng cho nhiều Thông báo thanh toán/chuyển tiền. 

Thông báo Thanh toán/chuyển tiền không được phát đi nếu Người được 

thanh toán là một cá nhân chứ không phải tổ chức (Loại Người được thanh toán 

trong PYE = “PERS” hoặc “PPER”.) 

Một khi bản tin EHC^E15 đã được chuẩn bị (có thể theo cơ sở định kỳ 

chẳng hạn như hàng tháng hoặc hai tuần một lần), nó sẽ được gửi đến Ứng dụng 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế (nếu Ứng dụng nhà cung cấp có thể nhận kết quả tự 

gửi) hoặc sẽ được lưu trong một hàng đợi dành cho Ứng dụng Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế. Khi được lưu giữ trong hàng đợi dành cho ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế, thì Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải sử dụng bản tin QBP^E99 để 

hỏi Ứng dụng Đơn vị thanh toán cho bản tin EHC^E15. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Hóa đơn, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ và Điều chỉnh. Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong 

các phân đoạn IVC, PSG, PSL và ADJ và phải được phản ánh trong mọi tương tác 

sau đó về Hóa đơn, nhóm hoặc dòng hạng mục đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định như Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế hoặc Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số theo dõi của Đơn vị 

thanh toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó về Dòng hạng 

mục sản phẩm giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và ứng dụng Đơn vị 

thanh toán. 

3) Ứng dụng Đơn vị thanh toán phải định danh duy nhất mỗi Thông báo 

thanh toán/chuyển tiền. Định danh Thông báo thanh toán/chuyển tiền duy nhất 

phải được xác định cụ thể giống như Số hiệu Thông báo thanh toán/chuyển tiền 

trong phân đoạn PMT. 

4) Ít nhất phải có một khối Thông tin chi tiết về Thanh toán/chuyển tiền 
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hoặc Điều chỉnh cho Người được thanh toán được xác định trong bản tin này 

(tham khảo bản tin EHC^E15 – Tóm tắt bản tin để biết thêm chi tiết) để mô tả các 

chi tiết của Thông báo Thanh toán/chuyển tiền. 

5) Số tiền Thanh toán/chuyển tiền trong phân đoạn PMT phải bằng tổng tất 

cả các Số tiền được phán quyết/thanh toán cho tất cả các phân đoạn IPR CỘNG 

VỚI tổng tất cả các số tiền được phán quyết/thanh toán cho tất cả các phân đoạn 

ADJ trong Thông báo Thanh toán/chuyển tiền, ngoại trừ các loại điều chỉnh thông 

tin (Hạng mục điều chỉnh trong phân đoạn ADJ=”IN”). 

EHC^E15^EHC_E15: Thông báo Thanh toán/chuyển tiền 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< 
--- bắt đầu 

PAYMENT_REMITTANCE_HEADER_INFO 
  

PMT Thông tin thanh toán  16 

PYE Thông tin về người được thanh toán  16 

> 
--- kết thúc 

PAYMENT_REMITTANCE_HEADER_INFO 
  

[ { 
--- bắt đầu 

PAYMENT_REMITTANCE_DETAIL_INFO 
  

  IPR Kết quả xử lý hóa đơn   

  IVC Hóa đơn   

    {  --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_SECTION   

      PSS Mục sản phẩm/dịch vụ   

      { --- bắt đầu PRODUCT_SERVICE_GROUP   

        PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

        { --- bắt đầu PSL_ITEM_INFO   

         PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

         [{ ADJ }] Điều chỉnh   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

         } --- kết thúc PSL_ITEM_INFO   

       } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_GROUP   

     } --- kết thúc PRODUCT_SERVICE_SECTION   

} ] 
--- kết thúc 

PAYMENT_REMITTANCE_DETAIL_INFO 
  

[ { --- bắt đầu ADJUSTMENT_PAYEE   

  ADJ Điều chỉnh   

  [ PRT ] Sự tham gia   

  [ ROL ] 
Giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược. 

Không nên dùng cả hai phân đoạn PRT và ROL  
  

} ] --- kết thúc ADJUSTMENT_PAYEE   

 

16.3.10 EHC^E20 – Nộp Yêu cầu cấp phép (Sự kiện E20) 

Bản tin này được sử dụng để nộp một Yêu cầu cấp phép đơn nhất cho một 

TPA/Đơn vị thanh toán để xin cấp phép (thanh toán). Một Yêu cầu cấp phép được 

thực hiện cho một hoặc nhiều bệnh nhân và có thể bao gồm 1 hoặc nhiều Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ (các dòng chi tiết), mỗi dòng trong đó thể hiện một 

hạng mục cụ thể có thể ghi hóa đơn hoặc một Chương trình/Kế hoạch điều trị 

được Đơn vị thanh toán cho phép. 

Nếu Yêu cầu cấp phép được phê duyệt, thì Ứng dụng Đơn vị thanh toán sẽ 

trả về Số hiệu cấp phép (định danh cấp phép trong phân đoạn AUT) hoặc cá nhân 

đã cho phép Yêu cầu cấp phép (Tên người cấp phép trong phân đoạn AUT). Số 

hiệu cấp phép không phải là số hiệu của Yêu cầu cấp phép – số được sử dụng để 

định danh yêu cầu cấp phép. Sự có mặt của phân đoạn AUT trong bản tin 

EHC^E24 – Phản hồi Yêu cầu cấp phép hàm chỉ sự cho phép. Tuy nhiên, Sự cấp 

phép có thể bị giới hạn như đã được mô tả trong phần Các điều chỉnh của Đơn vị 

thanh toán. 

Bản tin này có thể được sử dụng để nộp một Yêu cầu cấp phép hoặc nộp lại 

một Yêu cầu cấp phép (trong trường hợp nó chưa được báo nhận phù hợp trong 

lần đầu tiên nộp). Bản tin này không được sử dụng để cập nhật một Yêu cầu cấp 
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phép (nghĩa là, thêm vào hoặc hủy bỏ các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ) hoặc 

để hủy bỏ một Yêu cầu cấp phép. Để hủy bỏ một Yêu cầu cấp phép, sử dụng bản 

tin EHC^E21 – bản tin Hủy bỏ yêu cầu cấp phép. Để cập nhật một yêu cầu cấp 

phép, trước hết phải hủy bỏ nó (tham khảo bản tin EHC^E21 – Hủy bỏ Yêu cầu 

cấp phép) và sau đó nộp lại bằng cách sử dụng bản tin này với số hiệu kiểm soát 

của Nhà cung cấp dịch vụ y tế mới. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Yêu cầu cấp phép, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng 

sản phẩm/dịch vụ và điều chỉnh. 

Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, 

PSL và ADJ và phải được phản ánh trong tất cả các tương tác sau đó về Yêu cầu 

Cấp phép, nhóm hoặc dòng hạng mục giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế 

và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định như Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế hoặc Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Nếu Yêu cầu cấp phép được chấp nhận thành công bởi Ứng dụng Đơn vị 

thanh toán, thì Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải chứa tối đa là 2 số theo 

dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, nếu xuất hiện trong cặp bản tin. 

Ứng dụng Đơn vị thanh toán cũng phải lưu trữ tối đa 2 số hiệu theo dõi cho mỗi 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, nếu xuất hiện trong cặp bản tin. Số hiệu theo 

dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và số theo dõi của Đơn vị thanh toán phải phản 

ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó cho Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ giữa 

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

3) Bản tin này chỉ có thể chứa một Yêu cầu cấp phép, được chuyển đến 

một Tổ chức Đơn vị thanh toán đơn nhất, với nhiều bệnh nhân và nhiều chính sách 

bảo hiểm dành cho mỗi bệnh nhân. Nếu có nhiều chính sách bảo hiểm và/hoặc 

Đơn vị thanh toán được định đanh để cấp phép, thì bản tin EHC^E20 – Nộp Yêu 

cầu cấp phép phải được gửi đến mỗi TPA/Đơn vị thanh toán. 

4) Thông tin Định danh địa điểm, được định nghĩa bởi phân đoạn LOC, có 

thể được xác định cùng với Yêu cầu cấp phép (tiêu đề) hoặc Dòng hạng mục sản 
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phẩm/dịch vụ. Nếu được xác định cụ thể với Yêu cầu Cấp phép (tiêu đề), thì thông 

tin Định danh địa điểm đóng vai trò là giá trị mặc định cho tất cả các Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ trong Yêu cầu cấp phép. 

Nếu được xác định cụ thể cùng với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, thì 

thông tin Định danh địa điểm sẽ thế chỗ (thay thế) mọi giá trị mặc định được thiết 

lập bởi việc xác định thông tin Định danh địa điểm cùng với Yêu cầu cấp phép 

(tiêu đề). 

5) Một số Đơn vị thanh toán yêu cầu đưa thông tin Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế trong Yêu cầu cấp phép, được định nghĩa bởi phân đoạn ROL. Trong trường 

hợp này, phân đoạn ROL có thể được xác định cùng với Yêu cầu cấp phép (tiêu 

đề) và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. 

Nếu được xác định cụ thể cùng với Yêu cầu cấp phép (tiêu đề), thì thông tin 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế đóng vai trò là giá trị mặc định cho toàn bộ các Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong Yêu cầu cấp phép. Nếu được xác định cụ thể 

cùng với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, thì thông tin Nhà cung cấp dịch vụ y 

tế thế chỗ (thay thế) mọi giá trị mặc định được thiết lập bằng cách xác định cụ thể 

thông tin Nhà cung cấp dịch vụ y tế cùng với Yêu cầu cấp phép (tiêu đề). 

Thông tin Nhà cung cấp dịch vụ y tế, nếu được yêu cầu bởi Đơn vị thanh 

toán, phải được xác định cụ thể cùng với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ nếu 

chưa được gán giá trị mặc định cho Yêu cầu cấp phép (tiêu đề). 

6) Các mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ: Mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch 

vụ cho phép xác định nhiều mã làm rõ. Các mã này được xác định cụ thể trong 2 

trường dữ liệu: Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ và Giá trị mã làm rõ sản 

phẩm/dịch vụ. Cả hai trường dữ liệu này được lặp lại trong phân đoạn PSL và phải 

lặp lại cùng số lần. Ví dụ, nếu xác định 2 mã làm rõ, thì cần lặp 2 lần mỗi trường 

dữ liệu, lần lặp thứ nhất tương ứng với mã làm rõ thứ 1, lần lặp thứ hai tương ứng 

với mã làm rõ thứ 2. 

 

EHC^E20^EHC_E20: Nộp yêu cầu cấp phép 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu AUTHORIZATION_REQUEST   

IVC Tiêu đề hóa đơn  16 

{ CTD }  Thông tin liên lạc   

[ { LOC } ] Định danh địa điểm   

[ {   ROL } ] Định danh nhà cung cấp   

{ --- bắt đầu PAT_INFO   

  PID Định danh cá nhân   

  [ { ACC } ] Tai nạn   

  {  --- bắt đầu INSURANCE   

     IN1 Bảo hiểm   

     [ IN2 ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm   

  } --- kết thúc INSURANCE   

  [ --- bắt đầu DIAGNOSIS   

   {    

     DG1 Chẩn đoán   

     [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét   

   }    

  ] --- kết thúc DIAGNOSIS   

  [ { OBX } ]  Quan sát   

} --- kết thúc PAT_INFO   

{ --- bắt đầu PSL_ITEM_INFO   

  PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

  [ { NTE } ] Lưu ý và Nhận xét   

  [ { ADJ } ] Điều chỉnh   

  [ { LOC } ] Định danh địa điểm   

  [ { PRT } ] Sự tham gia   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [ { ROL } ] 

Giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược. 

Không nên sử dụng cả hai phân đoạn PRT và 

ROL.  

  

} --- kết thúc PSL_ITEM_INFO   

> --- kết thúc AUTHORIZATION_REQUEST   

 

16.3.11 EHC^E21 – Hủy bỏ Yêu cầu cấp phép (sự kiện E21)  

Bản tin này được sử dụng để hủy bỏ một Yêu cầu cấp phép, sau một bản tin 

EHC^E20 – Nộp Yêu cầu cấp phép đã nộp trước đó. 

Bản tin này có thể được sử dụng để hủy bỏ toàn bộ Yêu cầu cấp phép, hoặc 

một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ riêng biệt trong Yêu cầu cấp phép. 

Bản tin này không được sử dụng để cập nhật thông tin phụ trợ trong một 

Yêu cầu cấp phép đã được nộp cho Đơn vị thanh toán. Yêu cầu gốc phải được hủy 

bỏ, và một Yêu cầu cấp phép mới được nộp lại cho Đơn vị thanh toán. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Yêu cầu cấp phép, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ và Điều chỉnh. 

Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, 

PSL, và ADJ và phải được phản ánh lại trên các tương tác tiếp theo đối với Yêu 

cầu Cấp phép, nhóm hoặc dòng hạng mục giữa Ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y 

tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ mà nó xử lý, được xác định cụ thể giống như Số theo dõi của Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế hoặc Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số theo dõi của Đơn vị thanh 

toán phải được phản ánh lại trong bất kỳ tương tác nào sau đó về Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị 
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thanh toán. 

3) Một Yêu cầu cấp phép có thể được hủy bỏ bất kể trạng thái của nó tại 

Đơn vị thanh toán (nghĩa là, dù đã được phê duyệt, bị từ chối, tạm chờ hoặc không 

biết trạng thái). 

4) Ít nhất phải có một phân đoạn NTE trong bản tin này để mô tả lý do 

hủy bỏ cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Phân đoạn NTE có thể được 

xác định cùng với Yêu cầu cấp phép (trước) (theo sau phân đoạn IVC) và áp dụng 

cho tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Yêu cầu cấp phép đó. Nếu 

không được xác định cụ thể cùng với Hóa đơn, thì nó phải được xác định cho mỗi 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ (theo sau phân đoạn PSL). 

5) Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi trong bản tin đầu vào phải giống với Tổ 

chức gửi và Ứng dụng gửi từ yêu cầu gốc (nộp qua bản tin EHC^E20 – Nộp Yêu 

cầu cấp phép). 

6) Các số hiệu tham chiếu của Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải tồn tại trong 

cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị thanh toán và phải trỏ đến đúng Hóa đơn, 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ; nếu không, phải 

phát ra tín hiệu lỗi (Hóa đơn và/hoặc Dòng mục sản phẩm/dịch vụ không so khớp). 

 

EHC^E21^EHC_E21: Hủy bỏ yêu cầu cấp phép 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu AUTHORIZATION_REQUEST   

IVC Tiêu đề hóa đơn  16 

{ --- bắt đầu PSL_ITEM_INFO   

  PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ  16 

  [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét   

  [ AUT ] Cấp phép  16 

} --- kết thúc PSL_ITEM_INFO   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

> --- kết thúc AUTHORIZATION_REQUEST   

 

16.3.12 QBP^E22 – Truy vấn trạng thái Yêu cầu cấp phép (sự kiện E22)  

Bản tin này được sử dụng để truy vấn trạng thái của một Yêu cầu cấp phép. 

Có hai loại truy vấn được xử lý bởi bản tin này: 1) một Yêu cầu cấp phép cụ thể 

hoặc 2) một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Nếu một Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế muốn có thông tin về một nhóm các Yêu cầu cấp phép (ví dụ, được nộp 

trong một khoảng theo ngày), thì phải truy vấn từng Yêu cầu cấp phép riêng biệt. 

Lưu ý: Phản hồi cho truy vấn này có cùng nội dung với bản tin EHC^E24 – 

Phản hồi cấp phép. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Yêu cầu cấp phép, Nhóm sản phẩm, Dòng hạng mục 

sản phẩm và Điều chỉnh. 

Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, 

PSL và ADJ và phải được phản ánh lại trong bất kỳ tương tác nào sau đó về Yêu 

cầu cấp phép, nhóm hoặc dòng hạng mục đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm 

mà nó xử lý, được xác định cụ thể như Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế và Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số theo dõi của Đơn vị 

thanh toán phải được phản ánh lại trong bất kỳ tương tác nào sau đó về Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng 

Đơn vị thanh toán. 

3) Một định danh truy vấn duy nhất (Thẻ truy vấn trong phân đoạn QPD) 

phải được tạo ra cho mỗi truy vấn. 

4) Tiêu chí chọn một trong 2 phương thức được hỗ trợ phải được nhập vào 
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như sau: 

Truy vấn một Yêu cầu cấp phép cụ thể: 

 Ứng dụng gửi trong phân đoạn MSH. 

 Tổ chức gửi từ Yêu cầu cấp phép gốc (Tổ chức gửi trong phân đoạn 

QPD). 

 Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế từ Yêu cầu cấp phép gốc (Tổ chức 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn QPD). 

 Tổ chức Đơn vị thanh toán từ Yêu cầu cấp phép gốc (Tổ chức Đơn vị 

thanh toán trong phân đoạn QPD) 

 Số hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn QPD. 

 Số hóa đơn của Đơn vị thanh toán trong phân đoạn QPD. 

Truy vấn một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ cụ thể - tương tự Truy vấn 

một Yêu cầu cấp phép cụ thể CỘNG VỚI: 

 Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ (Số hiệu Dòng mục sản phẩm/dịch vụ 

trong phân đoạn QPD). 

5) Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi trong bản tin đầu vào phải giống Tổ chức 

gửi và Ứng dụng gửi trong Yêu cầu cấp phép gốc (đã được nộp thông qua bản tin 

EHC^E20 - Nộp Yêu cầu cấp phép). 

6) Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp + Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh 

toán + Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong bản tin đầu vào phải tồn 

tại trong cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị thanh toán và phải trỏ đến cùng Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ đó, nếu không phải phát ra tín hiệu lỗi (Yêu cầu cấp 

phép và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ không so khớp). 

QBP^E22^QBP_E22: Truy vấn Yêu cầu cấp phép 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

< --- bắt đầu QUERY   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5 

RCP Thông số kiểm soát phản hồi  5 

> --- kết thúc QUERY   

 

16.3.13 RSP^E22 – Phản hồi Truy vấn trạng thái Yêu cầu cấp phép (Sự kiện 

E22)  

Bản tin này được sử dụng để phản hồi cho bản tin QPB^E22 – Truy vấn 

trạng thái Yêu cầu cấp phép. Nó cung cấp thông tin về trạng thái Yêu cầu cấp phép 

cho một Nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Một bản tin QBP^E22 – Truy vấn Trạng thái Yêu cầu Cấp phép có thể được 

sử dụng để truy vấn về một Yêu cầu cấp phép hoặc một Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ cụ thể trong Yêu cầu cấp phép. Bản tin phản hồi, RSP^E22 – Phản 

hồi truy vấn Yêu cầu cấp phép, được sử dụng cho cả hai loại truy vấn. 

Quy tắc xử lý: 

1) Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế + Số hiệu hóa đơn của 

Đơn vị thanh toán + Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong bản tin đầu 

vào phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Ứng dụng Đơn vị thanh toán và phải trỏ 

đến cùng Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ; nếu không, phải phát ra tín hiệu lỗi 

(Yêu cầu cấp phép và/hoặc Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ không so khớp). 

2) Tổ chức gửi và Ứng dụng gửi trong bản tin đầu vào phải giống Tổ chức 

gửi và Ứng dụng gửi từ Yêu cầu cấp phép gốc (đã được nộp thông qua bản tin 

EHC^E20 – Nộp Yêu cầu cấp phép) cho Yêu cầu cấp phép cụ thể đang được truy 

vấn. 

3) Một định danh truy vấn duy nhất (Thẻ truy vấn trong phân đoạn QPD) 

phải được tạo ra cho mỗi truy vấn. 
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RSP^E22^RSP_E22: Phản hồi truy vấn Yêu cầu cấp phép 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

< --- bắt đầu QUERY_ACK   

QAK Báo nhận truy vấn   

QPD Định nghĩa thông số truy vấn   

[ --- bắt đầu AUTHORIZATION_INFO   

   IVC Hóa đơn   

   PSG Nhóm sản phẩm/dịch vụ   

   { --- bắt đầu PSL_ITEM_INFO   

      PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

   }  --- kết thúc PSL_ITEM_INFO   

] --- kết thúc AUTHORIZATION_INFO   

> --- kết thúc QUERY_ACK   

 

16.3.14 EHC^E24 – Phản hồi cấp phép (sự kiện E24)  

Bản tin này được sử dụng để gửi kết quả của một Yêu cầu cấp phép đến 

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế. Kết quả cấp phép được gửi đến cùng ID ứng 

dụng mạng lưới đã khởi phát Yêu cầu cấp phép, được xác định cụ thể giống như 

Ứng dụng gửi trong phân đoạn MSH của Yêu cầu cấp phép gốc. 

Nếu Ứng dụng Đơn vị thanh toán có thể xử lý Yêu cầu cấp phép trực tuyến, 

bản tin EHC^E24 – Phản hồi cấp phép sẽ chứa kết quả cấp phép (ví dụ, đã phê 

duyệt, không phê duyệt). 

Nếu Ứng dụng Đơn vị thanh toán không thể xử lý Yêu cầu cấp phép trực 

tuyến, nó tạo ra bản tin EHC^E24 - Phản hồi cấp phép một khi nó đã xử lý xong 
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Yêu cầu cấp phép (có thể vào ngày tiếp theo sau khi đã nhận được bản tin 

EHC^E20). Một khi đã được chuẩn bị, bản tin EHC^E24 sẽ được gửi đến Ứng 

dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế (nếu Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể 

nhận kết quả tự gửi) hoặc được lưu giữ trong một hàng đợi dành cho Ứng dụng 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nếu được lưu giữ trong hàng đợi dành cho ứng dụng 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế, thì Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế phải sử dụng 

một bản tin QBP^E99 để hỏi Ứng dụng Đơn vị thanh toán về bản tin EHC^E24. 

Nếu cấp phép được phê duyệt, thì Ứng dụng Đơn vị thanh toán sẽ trả về số hiệu 

cấp phép (Định danh cấp phép trong phân đoạn AUT) hoặc cá nhân đã cho phép 

Yêu cầu cấp phép (Tên người cấp phép trong phân đoạn AUT). Sự xuất hiện của 

phân đoạn AUT trong bản tin EHC^E24 – Phản hồi Yêu cầu cấp phép hàm chỉ 

rằng đã được cấp phép. Tuy nhiên, sự cấp phép có thể có giới hạn. Các giới hạn đó 

được xác định trong mục Các điều chỉnh của Đơn vị thanh toán. 

Quy tắc xử lý: 

1) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán 

phải định danh duy nhất mỗi Yêu cầu cấp phép, Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ và Điều chỉnh. 

Các số hiệu này xuất hiện theo từng cặp trong các phân đoạn IVC, PSG, 

PSL và ADJ và phải được phản ánh lại trong bất kỳ tương tác nào sau đó đối với 

Yêu cầu cấp phép, nhóm hoặc dòng hạng mục giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế và Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 

2) Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc Ứng dụng Đơn vị thanh 

toán cũng có thể cung cấp một số hiệu theo dõi cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm 

mà nó xử lý, được xác định cụ thể như Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế và Số hiệu theo dõi của Đơn vị thanh toán. 

Số hiệu theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Số hiệu theo dõi của 

Đơn vị thanh toán phải được phản ánh trong bất kỳ tương tác nào sau đó về Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ đó giữa Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán. 

3) Sự hiện diện của phân đoạn AUT trong bản tin EHC^E24 – Phản hồi 

cấp phép cho biết rằng sự phê duyệt của Đơn vị thanh toán cho Yêu cầu cấp phép 

(có hoặc không có các sự Điều chỉnh của Đơn vị thanh toán. 

4) Nếu phân đoạn AUT được xác định, thì Định danh cấp phép trong phân 
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đoạn AUT hoặc Tên người cấp phép trong phân đoạn AUT phải được xác định cụ 

thể. 

5) Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn IVC 

phải giống với Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong phân đoạn 

IVC giống như đã được xác định trong bản tin đầu vào EHC^E20. Nói cách khác, 

bản tin này phải được sử dụng để phản hồi cho bản tin EHC^E20 đầu vào chứ 

không phải phản hồi cho một bản tin Yêu cầu cấp phép EHC^E20 nào trước đó. 

 

EHC^E24^EHC_E24: Phản hồi cấp phép 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[ { SFT } ] Phần mềm   

[ { UAC } ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin   

[ { ERR } ] Lỗi   

< 
--- bắt đầu 

AUTHORIZATION_RESPONSE_INFO 
  

IVC Hóa đơn   

{ --- bắt đầu PSL_ITEM_INFO   

  PSL Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ   

  [ AUT ] Cấp phép   

    [{ ADJ }] Điều chỉnh   

} --- kết thúc PSL_ITEM_INFO   

> 
--- kết thúc 

AUTHORIZATION_RESPONSE_INFO 
  

 

16.3.15 EHC^E30 – Nộp Tài liệu y tế liên quan đến Yêu cầu cấp phép (sự 

kiện E30)  

 Chưa được định nghĩa. 
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16.3.16 EHC^E31 – Hủy bỏ Tài liệu y tế liên quan đến Yêu cầu cấp phép (Sự 

kiện E31)  

Chưa được định nghĩa. 

16.4 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

16.4.1 RFI – Yêu cầu thông tin 

HL7 Bảng thuộc tính – RFI – Yêu cầu thông tin 

Số 
TT 

Độ 
dài 

Độ 
dài 
hợp 

chuẩn 

Loại 
dữ 
liệu 

Tùy 
chọn 

Lặp 
lại/S
ố lần 

Mã số 
bảng 

Mã số 
hạng 
mục 

Tên trường dữ liệu 

1   DTM R   01910 Ngày yêu cầu 

2   DTM R   01911 Ngày đến hạn phản hồi 

3 1..1  ID O  0136 01912 Bệnh nhân chấp thuận 

4   DTM O   01913 Ngày thông tin bổ sung đã được nộp 

 

16.4.1.1  RFI-1   Ngày yêu cầu  (DTM)   01910 

Định nghĩa: 

16.4.1.2  RFI-2   Ngày đến hạn phản hồi    (DTM)   01911 

Định nghĩa: Ngày cuối cùng mà thông tin bổ sung cần được trả về cho 

người yêu cầu. 

16.4.1.3  RFI-3   Bệnh nhân chấp thuận    (ID)   01912 

Định nghĩa: Mã cho biết rằng Đơn vị thanh toán đã được bệnh nhân chấp 

thuận cho việc tiết lộ thông tin (1) – thuộc tính Tùy chọn. Tham khảo Bảng 01236 

của HL7 – Chỉ báo có/không để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.1.4  RFI-4   Ngày Thông tin bổ sung đã được nộp    (DTM)   01913 

Định nghĩa: Ngày mà thông tin đã được tổng hợp để chuyển đến Đơn vị 

thanh toán. Không nhất thiết phải là cùng ngày gửi bản tin. 

16.4.2 IVC – Phân Đoạn Hóa đơn 

Phân Đoạn Hóa đơn được sử dụng dùng cho các Hóa đơn dịch vụ Y tế và 

chứa thông tin dạng tiêu đề dành cho hóa đơn bao gồm số hiệu hóa đơn, định danh 

Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế và Tổ chức Đơn vị thanh toán. 

file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
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HL7 Bảng thuộc tính – IVC – Phân Đoạn Hóa đơn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   01914 
Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế  

2   EI O   01915 Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán 

3   EI O   01916 Số Hợp đồng/Thỏa thuận 

4   CWE R  0553 01917 Kiểm soát hóa đơn 

5   CWE R  0554 01918 Lý do lập hóa đơn 

6   CWE R  0555 01919 Loại hóa đơn 

7   DTM R   01920 Ngày/Thời gian của Hóa đơn 

8   CP R   01921 Giá trị hóa đơn 

9  80= ST O   01922 Điều khoản thanh toán 

10   XON R   01923 Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

11   XON R   01924 Tổ chức Đơn vị thanh toán 

12   XCN O   01925 Lưu ý 

13 1..1  ID O  0136 01926 Chỉ báo Hóa đơn cuối 

14   DTM O   01927 Khoảng thời gian đặt hóa đơn 

15  250= ST O   01928 Nguồn gốc 

16   CP O   01929 Giá trị cố định của Hóa đơn 

17   CP O   01930 Các chi phí đặc biệt 

18   CP O   01931 Chi phí dành cho bác sĩ điều trị 

19   XCN O   01932 Bác sĩ chịu trách nhiệm 

20   CX O   01933 Trung tâm chi phí 

21   CP O   01934 Giá trị thanh toán trước của Hóa đơn 

22   CP O   01935 
Tổng giá trị hóa đơn không kể giá trị đã 

thanh toán trước 

23   CP C   01936 Tổng thuế VAT 

24  1..5 NM O Y  01937 Thuế suất VAT áp dụng 

25   CWE R  0556 01938 Nhóm lợi ích 

26  20= ST O   02038 ID thuế của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70553
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

27  20= ST O   02039 ID thuế của Đơn vị thanh toán 

28   CWE O  0572 02040 
Trạng thái thuế của Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế  

29   CWE O  0572 02041 Trạng thái thuế của Đơn vị thanh toán 

30  20= ST O   02042 ID thuế doanh thu 

 

16.4.2.1  IVC – Các định nghĩa trường dữ liệu 

16.4.2.2  IVC-1   Số hiệu hóa đơn của Nhà cung cấp    (EI)   01914 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu hóa đơn duy nhất do Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế gán.  

16.4.2.3  IVC-2   Số hiệu hóa đơn của Đơn vị thanh toán    (EI)   01915 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu hóa đơn duy nhất do Ứng dụng Đơn vị thanh toán gán.  

16.4.2.4  IVC-3   Số Hợp đồng/Thỏa thuận    (EI)   01916 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hợp đồng/thỏa thuận do Đơn vị thanh toán cấp phát và phải 

được quy định cụ thể bởi Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong một số trường hợp. 

16.4.2.5  IVC-4   Kiểm soát Hóa đơn    (CWE)   01917 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70572
file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70572
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Định nghĩa: Mã cho biết rõ hành động đang được thực hiện bởi bản tin này. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0553 – Mã kiểm soát hóa đơn trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.2.6  IVC-5   Lý do xuất hóa đơn    (CWE)   01918 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã mô tả lý do của Hóa đơn này. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0554 – Mã lý do xuất hóa đơn trong Chương 2C, Các bảng mã, 

để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.2.7  IVC-6   Loại hóa đơn    (CWE)   01919 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã cho biết rõ loại của Hóa đơn. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0555 – Loại hóa đơn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các 

giá trị gợi ý.  

 

16.4.2.8  IVC-7   Ngày/thời gian của Hóa đơn    (DTM)   01920 

Định nghĩa: Ngày mà Hóa đơn được lập. 

16.4.2.9  IVC-8   Giá trị hóa đơn  (CP)   01921 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng các Giá trị lập hóa đơn của Sản phẩm/dịch vụ trong các 

phân đoạn PSL của tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong Hóa đơn 

này. 

 

16.4.2.10  IVC-9   Điều khoản thanh toán    (ST)   01922 

Định nghĩa: Điều khoản để Đơn vị thanh toán chi trả cho Hóa đơn này (ví 

dụ, 24% giá trị ròng trong vòng 30 ngày). 

16.4.2.11  IVC-10   Tổ chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế   (XON)   01923 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên Tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tổ chức doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hóa đơn (ví dụ, tổ 

chức Nhà cung cấp dịch vụ y tế, tổ chức phòng khám). 
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16.4.2.12  IVC-11   Tổ chức Đơn vị thanh toán    (XON)   01924 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên Tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tổ chức doanh nghiệp được chỉ định là Đơn vị thanh toán 

thanh toán cho Hóa đơn này. Đó có thể là Đơn vị thanh toán thứ nhất, thứ hai, 

hoặc thứ ba, tùy theo thông tin Bảo hiểm được xác định cụ thể trong Hóa đơn.  

 

16.4.2.13  IVC-12   Lưu ý    (XCN)   01925 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/Đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Lưu ý đến cá nhân trong Tổ chức Đơn vị thanh toán cần xem 

xét/rà soát lại Hóa đơn này. 
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16.4.2.14  IVC-13   Chỉ báo Hóa đơn cuối cùng    (ID)   01926 

Định nghĩa: Có thể được thiết lập để chỉ ra rằng đây là Hóa đơn cuối cùng 

dành cho một Trường hợp/Ca bệnh, Yêu cầu bồi thường và/hoặc Đợt khám bệnh 

chữa bệnh (1) cụ thể. Tham khảo Bảng 0136 của HL7 – Chỉ báo Có/Không để 

xem các giá trị gợi ý. 

16.4.2.15  IVC-14   Khoảng thời gian đặt hóa đơn    (DTM)   01927 

Định nghĩa: Khoảng thời gian phải đặt hóa đơn. 

16.4.2.16  IVC-15   Nguồn gốc    (ST)   01928 

Định nghĩa: Cá nhân chịu trách nhiệm cho hóa đơn cụ thể này. Để có kết 

quả có cấu trúc chặt chẽ hơn, sử dụng phân đoạn CTD thay thế. 

16.4.2.17  IVC-16   Giá trị cố định của Hóa đơn    (CP)   01929 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị cố định của hóa đơn này. 

 

16.4.2.18  IVC-17   Các chi phí đặc biệt    (CP)   01930 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Các chi phí đặc biệt của hóa đơn này. 

16.4.2.19  IVC-18   Chi phí cho bác sĩ điều trị    (CP)   01931 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các giá trị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Khoản chi phí đặc biệt cho dịch vụ điều trị của bác sĩ. 

 

16.4.2.20  IVC-19   Bác sĩ chịu trách nhiệm  (XCN)   01932 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Bác sĩ chịu trách nhiệm về hóa đơn này. 
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16.4.2.21  IVC-20   Trung tâm chi phí    (CX)   01933 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme  (ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> 

^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department 

(CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Các trung tâm chi phí là những đơn vị của tổ chức hoặc các 

hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trong ngữ cảnh này, đó sẽ là khoa cung 

cấp dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, ví dụ: X-quang, Phòng cấp cứu.  

 

16.4.2.22  IVC-21   Giá trị đã thanh toán trước của Hóa đơn    (CP)   01934 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Khoản tiền tạm ứng đã trả cho Nhà cung cấp dịch vụ y tế trước 

khi nhập viện.  

 

16.4.2.23  IVC-22   Tổng giả trị Hóa đơn không bao gồm Giá trị thanh toán trước 

(CP)   01935 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng giá trị Hóa đơn không bao gồm khoản tiền tạm ứng trả 

trước (ICV-8 trừ đi IVC-21). 

 

16.4.2.24  IVC-23   Tổng giá trị thuế VAT   (CP)   01936 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng giá trị thuế VAT đã bao gồm trong Tổng giá trị Hóa đơn 

(ICV-8). 

 

16.4.2.25  IVC-24   Thuế suất VAT được áp dụng    (NM)   01937 

Định nghĩa: Thuế suất VAT được áp dụng trong Hóa đơn. Có thể áp dụng 

nhiều mức thuế suất VAT tùy theo loại dịch vụ. 

16.4.2.26  IVC-25   Thuế suất VAT áp dụng   (CWE)   01938 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã cho biết rõ Nhóm lợi ích. Tham khảo Bảng do người dùng 

định nghĩa 0556 – Nhóm lợi ích trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá 

trị gợi ý. 

16.4.2.27  IVC-26   ID Thuế của Nhà cung cấp dịch vụ y tế    (ST)   02038 

Định nghĩa: ID thuế của Nhà cung cấp dịch vụ y tế (mã số định danh Thuế 

chung hoặc mã số thuế VAT). 

16.4.2.28  IVC-27   ID thuế của Đơn vị thanh toán    (ST)   02039 

Định nghĩa: ID thuế của Đơn vị thanh toán (mã số định danh thuế chung 

hoặc mã số thuế VAT). 
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16.4.2.29  IVC-28   Tình trạng thuế của Nhà cung cấp dịch vụ y tế (CWE)   02040 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã cho biết rõ tình trạng thuế của nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0572 – Tình trạng thuế trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

 

16.4.2.30  IVC-29   Tình trạng thuế của Đơn vị thanh toán    (CWE)   02041 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã cho biết rõ tình trạng thuế của Đơn vị thanh toán. Tham 

khảo Bảng 0572 do người dùng định nghĩa 0572 – Tình trạng thuế trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

 

16.4.2.31  IVC-30   ID thuế doanh thu    (ST)   02042 

Định nghĩa: ID thuế riêng cho Thuế doanh thu. 

16.4.3 PYE – Phân đoạn thông tin người được thanh toán 

Phân đoạn này được sử dụng dùng để xác định thông tin của người được 

thanh toán. 
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HL7 Bảng thuộc tính – PYE – Thông tin về Người được thanh toán 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1 1..4  SI R   01939 Thiết lập ID – PYE 

2   CWE R  0557 01940 Loại người được thanh toán 

3   CWE C  0558 01941 
Quan hệ giữa Người được thanh toán và 

Hóa đơn (Bệnh nhân) 

4   XON C 0-5  01942 
Danh sách định danh của Người được 

thanh toán 

5   XPN C 0-4  01943 Tên Cá nhân của Người được thanh toán 

6   XAD C 0-4  01944 Địa chỉ của Người được thanh toán 

7   CWE O  0570 01945 Phương thức thanh toán 

 

16.4.3.1  PYE-1   Thiết lập ID – PYE   (SI)   01939 

Định nghĩa: Số thứ tự. 

16.4.3.2  PYE-2   Loại Người được thanh toán  (CWE)   01940 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Loại Người được thanh toán (ví dụ, Tổ chức, cá nhân). Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0557 – Loại người được thanh toán trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70557
file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70558
file:///C:/Users/dlloyd.AMGNET/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70570
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16.4.3.3  PYE-3   Quan hệ giữa Người được thanh toán với Hóa đơn (Bệnh nhân) 

(CWE)   01941 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tùy điều kiện hoặc bỏ trống: nếu Loại Người được thanh toán 

trong danh sách (“PERS”, “PPER””), thì thuộc tính là Bắt buộc, ngược lại thì 

Không được phép dùng. 

Với Các loại Người được thanh toán là cá nhân, chỉ quan hệ với Hóa đơn. 

Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0558 – Quan hệ giữa người được 

thanh toán và hóa đơn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

 

16.4.3.4  PYE-4   Danh sách định danh của Người được thanh toán  (XON)   01942 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Tùy điều kiện hoặc bỏ trống: nếu Loại người được thanh toán 

trong danh sách (“PPER”, “ORG”) thì thuộc tính là Bắt buộc, còn nếu không thì 

Không được phép sử dụng. 

Thông tin định danh Người được thanh toán hoặc Thỏa thuận kinh doanh; 

tối đa là 5, được xác định trong Thỏa thuận giữa Đơn vị thanh toán/Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế. 

 

16.4.3.5  PYE-5   Tên cá nhân Người được thanh toán    (XPN)   01943 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further 

Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tùy điều kiện hoặc bỏ trống: nếu Loại người được thanh toán 

có trong danh sách (“PERS”, “PPER”), thì thuộc tính là Bắt buộc, còn không thì 

Không được phép sử dụng. 

Tên của cá nhân; có thể là tên của bệnh nhân hoặc một cá nhân khác. 
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16.4.3.6  PYE-6   Địa chỉ của Người được thanh toán    (XAD)   01944 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần con dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã hạt/Giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tùy điều kiện hoặc bỏ trống: nếu Loại người được thanh toán 

có trong danh sách (“PERS”, “PPER”), thì thuộc tính là Bắt buộc, còn nếu không 

thì Không được phép sử dụng. 

Địa chỉ của người được thanh toán. Nếu không được xác định, thì Đơn vị 

thanh toán sẽ sử dụng địa chỉ lưu hồ sơ cho Người được thanh toán này, nếu có thể 

áp dụng. Nếu Người được thanh toán là một cá nhân, thì địa chỉ này có thể được 

sử dụng để gửi séc. 

 

16.4.3.7  PYE-7   Phương thức thanh toán    (CWE)   01945 

Các thành phần:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Dùng cho tổ chức Người được thanh toán có nhiều hơn một 

phương thức thanh toán. 

Nếu được sử dụng cho cá nhân, thì chúng ta có thể cần chỉ EFT, thông tin 

ngân hàng, v.v. 

Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0570 – Mã phương thức thanh 

toán trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 
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16.4.4 PSS – Phân đoạn Mục sản phẩm/dịch vụ 

Phân đoạn Mục sản phẩm/dịch vụ được sử dụng dùng để tạo ra một hình 

thức kết hợp nhóm logic cho các phân đoạn Nhóm sản phẩm/dịch vụ, Bệnh nhân 

và Tóm tắt Phản hồi đối với một Hóa đơn cụ thể. 

HL7 Bảng thuộc tính – PSS – Mục sản phẩm/dịch vụ 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   01946 
Số hiệu Mục sản phẩm/dịch vụ của Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế  

2   EI O   01947 
Số hiệu Mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị 

thanh toán 

3 1..4  SI R   01948 Số thứ tự của Mục sản phẩm/dịch vụ  

4   CP R   01949 Giá trị ghi hóa đơn 

5  254# ST R   02043 Mô tả hoặc tiêu đề Mục 

 

16.4.4.1  PSS-1   Số hiệu Mục sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ y tế   

(EI)   01946 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu duy nhất của Mục sản phẩm/dịch vụ được Ứng dụng 

của Nhà cung cấp dịch vụ y tế cấp phát. 

16.4.4.2  PSS-2   Số hiệu Mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán  (EI)   

01947 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu duy nhất của Mục sản phẩm/dịch vụ do Ứng dụng Đơn 

vị thanh toán cấp phát.  

16.4.4.3  PSS-3   Số thứ tự Mục sản phẩm/dịch vụ    (SI)   01948 

Định nghĩa: Số thứ tự duy nhất của Mục sản phẩm/dịch vụ (3) – bắt đầu 

bằng 1, sau đó là 2, v.v. cho mỗi Mục sản phẩm/dịch vụ duy nhất trong Hóa đơn 

này. 
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16.4.4.4  PSS-4   Giá trị ghi hóa đơn    (CP)   01949 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng tất cả các Giá trị ghi hóa đơn của Sản phẩm/dịch vụ cho 

tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ đối với Mục Sản phẩm/dịch vụ này. 

16.4.4.5  PSS-5   Mô tả hoặc tiêu đề Mục    (ST)   02043 

Định nghĩa: Mô tả hoặc tiêu đề của Mục. 

16.4.5 PSG – Phân đoạn Nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Phân đoạn Nhóm sản phẩm/dịch vụ được sử dụng để tạo ra một hình thức 

kết hợp nhóm logic cho các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, Bệnh nhân và Tóm 

tắt phản hồi cho một Hóa đơn cụ thể. Ví dụ, một Nhóm sản phẩm/dịch vụ có thể 

được sử dụng để nhóm tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ phải được 

phán quyết theo một nhóm để thanh toán. 

HL7 Bảng thuộc tính – PSG – Nhóm sản phẩm/dịch vụ 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   01950 
Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế  

2   EI O   01951 
Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn 

vị thanh toán 

3 1..4  SI R   01952 Số thứ tự Nhóm sản phẩm/dịch vụ 

4 1..1  ID R  0136 01953 Phán quyết theo một Nhóm 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

5   CP R   01954 
Giá trị ghi hóa đơn của Nhóm sản 

phẩm/dịch vụ 

6  254# ST R   02044 Mô tả Nhóm sản phẩm/dịch vụ 

 

16.4.5.1  PSG-1   Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ dịch vụ y tế    (EI)   01950 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ duy nhất do Ứng dụng nhà 

cung cấp dịch vụ y tế cấp phát. 

16.4.5.2  PSG-2   Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán    (EI)   

01951 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ duy nhất do Ứng dụng Đơn vị 

thanh toán cấp phát.  

16.4.5.3  PSG-3   Số thứ tự Nhóm sản phẩm/dịch vụ    (SI)   01952 

Định nghĩa: Số thứ tự duy nhất của Nhóm sản phẩm/dịch vụ (3) – bắt đầu 

bằng 1, sau đó là 2, v.v. cho mỗi Nhóm sản phẩm/dịch vụ duy nhất trong Hóa đơn 

này. 

16.4.5.4  PSG-4   Phán quyết theo một Nhóm    (ID)   01953 

Định nghĩa: Phán quyết tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ theo 

một nhóm (IPR sẽ được báo cáo cho Nhóm sản phẩm/dịch vụ). Tham khảo Bảng 

0136 của HL7 – Chỉ báo Có/không trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các 

giá trị gợi ý. 

16.4.5.5  PSG-5   Giá trị ghi hóa đơn của Nhóm sản phẩm/dịch vụ    (CP)   01954 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng tất cả các Giá trị ghi hóa đơn của Sản phẩm/dịch vụ của 

tất cả các Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm sản phẩm/dịch vụ này. 

16.4.5.6  PSG-6   Mô tả nhóm sản phẩm/dịch vụ    (ST)   02044 

Định nghĩa: Mô tả hoặc tiêu đề Nhóm sản phẩm/dịch vụ. 

16.4.6 PSL – Phân đoạn Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

Phân đoạn Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ được sử dụng để định danh 

mỗi hạng mục sản phẩm/dịch vụ riêng biệt được đưa vào trong Hóa đơn. Mỗi thực 

thể của một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ tương ứng với một sản phẩm duy 

nhất được giao hoặc một dịch vụ duy nhất được thực hiện. 

HL7 Bảng thuộc tính – PSL – Dòng mục sản phẩm/dịch vụ 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   01955 
Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

2   EI O   01956 
Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

của Đơn vị thanh toán 

3 1..4  SI R   01957 
Số thứ tự của Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ 

4   EI O   01958 ID theo dõi của Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

5   EI O   01959 ID theo dõi của Đơn vị thanh toán 

6   CWE R  0559 01960 
Trạng thái của Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ 

7   CWE R  0879 01961 Mã sản phẩm/dịch vụ 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

8   CWE O 0-5 0880 01962 Phần điều chỉnh mã sản phẩm/dịch vụ 

9  80# ST O   01963 Mô tả mã sản phẩm/dịch vụ 

10   DTM C   01964 Ngày có hiệu lực của sản phẩm/dịch vụ 

11   DTM O   01965 Ngày hết hiệu lực của sản phẩm/dịch vụ 

12   CQ C  0560 01966 Số lượng sản phẩm/dịch vụ 

13   CP C   01967 Đơn giá sản phẩm/dịch vụ 

14  10# NM C   01968 Số hạng mục trên mỗi Đơn vị 

15   CP C   01969 Tổng giá trị của sản phẩm/dịch vụ 

16   CP C   01970 Giá trị ghi hóa đơn của Sản phẩm/dịch vụ 

17   CWE O 0-20 0561 01971 Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ 

18  40= ST O 0-20  01972 Giá trị mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ 

19   EI O 0-5  01973 Định danh Tài liệu y tế tham chiếu 

20   CWE O 0-20 0562 01974 Mã xem xét xử lý 

21 1..4  ID R  0532 01975 Chỉ báo hạn chế tiết lộ 

22   CWE O  0879 01976 Chỉ báo Mã sản phẩm/dịch vụ liên quan 

23   CP O   01977 Giá trị sản phẩm/dịch vụ tính cho Bác sĩ 

24  5# NM O   01978 Hệ số chi phí của sản phẩm/dịch vụ 

25   CX O   01933 Trung tâm chi phí 

26   DR O   01980 Khoảng thời gian tính hóa đơn 

27  5= NM O   01981 Số ngày không tính hóa đơn 

28 1..4  NM O   01982 Phiên số 

29   XCN O   01983 ID bác sĩ thực hiện 

30   XCN O   01984 ID bác sĩ chịu trách nhiệm 

31   CWE O  0881 01985 Bác sĩ thực hiện vai trò 

32   CWE O  0882 01986 Bác sĩ thực hiện vai trò y tế 

33   CWE O  0894 01987 Vùng/Bộ phận trên cơ thể  

34  6# NM O   01988 Số PP của TP 

35   CP O   01989 TP - Giá trị PP 

36  4# NM O   01990 Hệ số định tỷ lệ nội bộ PP 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

37  4# NM O   01991 Hệ số định tỷ lệ bên ngoài PP 

38   CP O   01992 Giá trị của PP 

39  6# NM O   01993 Số Phần kỹ thuật của TP 

40   CP O   01994 Giá trị TP – Phần kỹ thuật 

41  4# NM O   01995 Hệ số định tỷ lệ nội bộ Phần kỹ thuật 

42  4# NM O   01996 Hệ số định tỷ lệ bên ngoài Phần kỹ thuật 

43   CP O   01997 Giá trị Phần kỹ thuật 

44   CP O   01998 
Tổng giá trị Phần chuyên môn + phần kỹ 

thuật 

45  3= NM O   01999 Thuế suất VAT 

46 1..20  ID O   02000 Dịch vụ chính 

47 1..1  ID O  0136 02001 Xác nhận 

48  255= ST O   02002 Nhận xét 

 

16.4.6.1  PSL-1   Số hiệu Dòng hạng mục Sản phẩm/dịch vụ    (EI)   01955 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ duy nhất được Ứng 

dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế cấp phát. 

16.4.6.2  PSL-2   Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị thanh toán  

(EI)   01956 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu Dòng mục sản phẩm/dịch vụ duy nhất do Ứng dụng 

Đơn vị thanh toán cấp phát. 

16.4.6.3  PSL-3   Số thứ tự Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ  (SI)   01957 

Định nghĩa: Số thứ tự duy nhất cho Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ - bắt 

đầu bằng 1, sau đó đến 2, v.v. cho mỗi Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ duy nhất 

trong Hóa đơn này. 
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16.4.6.4  PSL-4   ID theo dõi của Nhà cung cấp    (EI)   01958 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh cho Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ này do Ứng 

dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế cấp phát. Định danh này sẽ được phản ánh lại 

trong tất cả các tương tác giữa những bên tham gia vào Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ này. 

16.4.6.5  PSL-5   ID theo dõi của Đơn vị thanh toán    (EI)   01959 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ này do Ứng 

dụng Đơn vị thanh toán cấp phát. Định danh này sẽ được phản ánh lại trong tất cả 

các tương tác giữa những bên tham gia vào Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ này.  

16.4.6.6  PSL-6   Trạng thái Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ    (CWE)   01960 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trạng thái xử lý của Mã sản phẩm/dịch vụ. Tham khảo Bảng 

0559 do người dùng định nghĩa 0559 – Trạng thái sản phẩm/ dịch vụ trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

16.4.6.7  PSL-7   Mã sản phẩm/dịch vụ    (CWE)   01961 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Mã mô tả dịch vụ được giao/nhận. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0879 – Mã sản phẩm/dịch vụ trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị gợi ý.  

16.4.6.8  PSL-8   Phần điều chỉnh mã sản phẩm/dịch vụ    (CWE)   01962 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Phần tùy chọn bổ sung cho Mã sản phẩm/dịch vụ (ví dụ, ngoài 

giờ - buổi tối, ngoài giờ - cuối tuần); lặp tối đa 5 lần. Tham khảo Bảng do Người 

dùng định nghĩa 0880 – Phần điều chỉnh Mã sản phẩm/dịch vụ trong Chương 2C, 

Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

16.4.6.9  PSL-9   Mô tả mã sản phẩm/dịch vụ    (ST)   01963 

Định nghĩa: Văn bản mô tả Mã sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn PSL. 

16.4.6.10  PSL-10   Ngày có hiệu lực của sản phẩm/dịch vụ    (DTM)   01964 

Định nghĩa: Ngày/thời gian [bắt đầu] mà sản phẩm/dịch vụ được giao/nhận. 

16.4.6.11  PSL-11   Ngày hết hạn sản phẩm/dịch vụ  (DTM)   01965 

Định nghĩa: Ngày/thời gian [kết thúc] mà sản phẩm/dịch vụ được 

giao/nhận. Nếu được xác định cụ thể, ngày/thời gian này phải lớn hơn hoặc bằng 

Ngày có hiệu lực của Sản phẩm/dịch vụ. 

16.4.6.12  PSL-12   Số lượng sản phẩm/dịch vụ    (CQ)   01966 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Số lượng đã được đàm phán cho mỗi đơn vị giữa Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế và Đơn vị thanh toán cho Mã sản phẩm/dịch vụ này trong phân đoạn 

PSL. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0560 – Đơn vị số lượng trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

16.4.6.13  PSL-13   Đơn giá sản phẩm/dịch vụ  (CP)   01967 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đơn giá theo giá trị tiền tệ hoặc theo 

điểm. 

Ví dụ: 

1. Số lượng * đơn giá = Giá trị tổng 

2. Số lượng * đơn giá * hệ số = giá trị tổng 

3. Số lượng * đơn giá* hệ số * điểm = giá trị tổng 

16.4.6.14  PSL-14   Số lượng hạng mục trong mỗi đơn vị    (NM)   01968 

Định nghĩa: Số lượng hạng mục trong mỗi đơn vị - dành cho các Dịch vụ, 

con số này phải được đặt bằng 1. 

16.4.6.15  PSL-15   Giá trị tổng của Sản phẩm/dịch vụ  (CP)   01969 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị tổng sản phẩm/dịch vụ = Số lượng sản phẩm/dịch vụ * 

Đơn giá sản phẩm/dịch vụ. 

16.4.6.16  PSL-16   Giá trị tính hóa đơn của sản phẩm/dịch vụ  (CP)   01970 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Đơn vị của khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị được tính hóa đơn cho Mã sản phẩm/dịch vụ này trong 

phân đoạn PSL, = Giá trị tổng của sản phẩm/dịch vụ + tổng của toàn bộ các Điều 

chỉnh cho Sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn ADJ cho Dòng hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ này. 

= Giá trị tổng của sản phẩm/dịch vụ + tổng của toàn bộ các Điều chỉnh cho 

Sản phẩm/dịch vụ trong phân đoạn ADJ 
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16.4.6.17  PSL-17   Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ    (CWE)   01971 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Các mã bổ sung mô tả Mã Sản phẩm/Dịch vụ trong phân đoạn 

PSL – ví dụ bao gồm Trợ cấp khu vực phía Bắc, Các số hiệu Trung tâm dữ liệu, 

Các số thứ tự; lặp lại cùng với Giá trị Mã làm rõ Sản phẩm/Dịch vụ. Tham chiếu 

đến Bảng do người dùng định nghĩa 0561 – Các Mã làm rõ Sản phẩm/Dịch vụ 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

16.4.6.18  PSL-18   Giá trị mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ    (ST)   01972 

Định nghĩa: Giá trị thực tế của Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ (40) – ví 

dụ như “Y”, “N” cho Trợ cấp khu vực phía Bắc, một số thực tế dành cho Số hiệu 

trung tâm dữ liệu; được lặp cùng với trường Loại mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ. 

16.4.6.19  PSL-19   Định danh Tài liệu y tế tham chiếu    (EI)   01973 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Các tài liệu y tế (bản điện tử hoặc bản giấy) hỗ trợ Dòng hạng 

mục sản phẩm/dịch vụ này. Nó bao gồm các tài liệu y tế như các biểu mẫu dùng để 

đăng ký yêu cầu bồi thường với Đơn vị thanh toán, báo cáo, hình ảnh y khoa, v.v. 

 

16.4.6.20  PSL-20   Mã xem xét xử lý    (CWE)   01974 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Các mã cho biết rõ yêu cầu xử lý đặc biệt của Đơn vị thanh 

toán đối với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ này (ví dụ, tạm dừng cho đến khi 

Đơn vị thanh toán nhận được hồ sơ hỗ trợ bản cứng). Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0562 – Các mã xem xét xử lý trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị gợi ý.  

16.4.6.21  PSL-21   Chỉ báo hạn chế tiết lộ    (ID)   01975 

Định nghĩa: Thiết lập thành “Có” nếu thông tin trong hóa đơn này cần được 

xử lý với tính bảo mật/an ninh tăng cường. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0532 – Chỉ báo Có/không mở rộng trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem 

các giá trị gợi ý.  

16.4.6.22  PSL-22   Chỉ báo mã sản phẩm/dịch vụ liên quan    (CWE)   01976 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Hai Dòng sản phẩm/dịch vụ (PSL-7) có thể có quan hệ với 

nhau. Một trong đó có thể là dòng hạng mục bổ sung cho dòng kia. Trong trường 

hợp này, trường dữ liệu này sẽ chứa Mã trong trường dữ liệu PSL-7 của Dòng mục 

sản phẩm/dịch vụ “chủ đạo/Chính”. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 

0879 – Mã sản phẩm/dịch vụ trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị 

gợi ý. 

16.4.6.23  PSL-23   Giá trị sản phẩm/dịch vụ cho Bác sĩ    (CP)   01977 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị bằng tiền của hạng mục sản phẩm/dịch vụ dành cho bác 

sĩ.  

16.4.6.24  PSL-24   Hệ số chi phí sản phẩm/dịch vụ    (NM)   01978 

Định nghĩa: Hệ số để tăng giá trị ghi hóa đơn. 

16.4.6.25  PSL-25   Trung tâm chi phí    (CX)   01933 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme  (ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> 

^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department 

(CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 
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Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trung tâm chi phí là các đơn vị của tổ chức hoặc các hoạt động 

cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trong ngữ cảnh này, đó sẽ là khoa cung cấp Dòng 

hạng mục sản phẩm/dịch vụ, ví dụ X-quang, Phòng cấp cứu. 

16.4.6.26  PSL-26   Giai đoạn tính hóa đơn    (DR)   01980 

Các thành phần dữ liệu: <Range Start Date/Time (DTM)> ^ <Range End Date/Time (DTM)> 

Định nghĩa: Bắt đầu và kết thúc của giai đoạn tính hóa đơn. 

16.4.6.27  PSL-27   Số ngày không tính hóa đơn    (NM)   01981 

Định nghĩa: Số ngày không được tính vào hóa đơn nào. 

16.4.6.28  PSL-28   Phiên số  (NM)   01982 

Định nghĩa: Nhiều dòng hạng mục có thể được nhóm vào cùng một phiên. 

16.4.6.29  PSL-29   ID bác sĩ thực hiện    (XCN)   01983 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: ID của bác sĩ cung cấp dịch vụ, ví dụ, thực hiện kiểm tra/chụp 

X-quang (EAN ID = Điều luật đánh số Châu Âu). 
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16.4.6.30  PSL-30   ID bác sĩ chịu trách nhiệm    (XCN)   01984 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

(ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & 

<Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding 

System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & 

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: ID của bác sĩ chịu trách nhiệm về Dịch vụ. 

16.4.6.31  PSL-31   Bác sĩ thực hiện vai trò    (CWE)   01985 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Vai trò đối với tài khoản của bác sĩ, ví dụ chỉ lập hóa đơn cho 

phần chuyên môn, chỉ phần kỹ thuật hoặc cả hai. Tham khảo Bảng do người dùng 

định nghĩa 0881 – Bác sĩ thực hiện vai trò trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị gợi ý.  
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16.4.6.32  PSL-32   Bác sĩ thực hiện vai trò y tế   (CWE)   01986 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Vai trò của Bác sĩ (“làm chủ” hoặc “làm công”). Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0882 – Bác sĩ thực hiện vai trò y tế trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

16.4.6.33  PSL-33   Vùng trên cơ thể    (CWE)   01987 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trái/phải. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0894 – 

Vùng trên cơ thể trong Chương 2C, các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.6.34  PSL-34   Số PP của TP    (NM)   01988 

Định nghĩa: Chi phí của “phần chuyên môn” của dịch vụ thể hiện ở dạng 

“điểm”. 

16.4.6.35  PSL-35   TP – Giá trị PP    (CP)   01989 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con của Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 



Chương 16: Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn bảo hiểm  

Trang 84 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2/ 2014.  Bản cuối 

Thành phần con của Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị bằng tiền của một “điểm” đối với phần chuyên môn của 

dịch vụ. 

16.4.6.36  PSL-36   Hệ số định tỷ lệ nội bộ PP    (NM)   01990 

Định nghĩa: Hệ số định tỷ lệ nội bộ cho giá trị của phần chuyên môn của 

dịch vụ. 

16.4.6.37  PSL-37   Hệ số định tỷ lệ bên ngoài PP    (NM)   01991 

Định nghĩa: Hệ số định tỷ lệ bên ngoài cho giá trị phần chuyên môn của 

dịch vụ. 

16.4.6.38  PSL-38   Giá trị PP    (CP)   01992 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con của Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con của Các đơn vị của Khoảng(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng giá trị phần chuyên môn của dịch vụ. 

16.4.6.39  PSL-39   Số lượng Phần kỹ thuật của TP    (NM)   01993 

Định nghĩa: Chi phí của dịch vụ (Phần kỹ thuật) thể hiện ở dạng “điểm”. 
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16.4.6.40  PSL-40   Giá trị phần kỹ thuật    (CP)   01994 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị bằng tiền của một “điểm” đối với phần kỹ thuật của 

dịch vụ.  

16.4.6.41  PSL-41   Hệ số định tỷ lệ nội bộ Phần kỹ thuật  (NM)   01995 

Định nghĩa: Hệ số định tỷ lệ nội bộ cho giá trị của phần kỹ thuật của dịch 

vụ. 

16.4.6.42  PSL-42   Hệ số định tỷ lệ bên ngoài của Phần kỹ thuật    (NM)   01996 

Định nghĩa: Hệ số định tỷ lệ bên ngoài cho giá trị của phần kỹ thuật của 

dịch vụ. 

16.4.6.43  PSL-43   Giá trị phần kỹ thuật    (CP)   01997 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng giá trị phần kỹ thuật của dịch vụ này. 
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16.4.6.44  PSL-44   Tổng giá trị Phần chuyên môn + Phần kỹ thuật    (CP)   01998 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con của Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con của Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng giá trị chi phí của dịch vụ (phần chuyên môn cộng phần 

kỹ thuật).  

16.4.6.45  PSL-45   Thuế suất VAT  (NM)   01999 

Định nghĩa: Thuế suất VAT được áp dụng cho tổng giá trị của dịch vụ này. 

16.4.6.46  PSL-46   Dịch vụ chính    (ID)   02000 

Định nghĩa: Dịch vụ chính. 

16.4.6.47  PSL-47   Xác nhận hợp lệ   (ID)   02001 

Định nghĩa: Dòng hạng mục dịch vụ đã được đưa qua một phần mềm xác 

nhận hợp lệ được phê duyệt (có/không). Xem lý do tại trường dữ liệu PSL-48. 

Tham khảo Bảng 0136 của HL7 – Chỉ báo có/không trong Chương 2C, Các bảng 

mã, để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.6.48  PSL-48   Nhận xét    (ST)   02002 

Định nghĩa: Lý do tại sao dòng hạng mục dịch vụ này chưa được đưa qua 

phần mềm xác nhận hợp lệ. 

16.4.7 ADJ – Điều chỉnh 

Phân đoạn này mô tả các điều chỉnh của Nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc 

Đơn vị thanh toán đối với Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ hoặc Tóm tắt phản 

hồi. Nó bao gồm các khoản tăng thêm chẳng hạn như thuế, phí cấp phát, phần lợi 

nhuận.  

X12 REF: Tương tự phân đoạn CAS, có thêm một số trường dữ liệu mới. 
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HL7 Bảng thuộc tính – ADJ – Điều chỉnh 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   02003 
Số hiệu điều chỉnh của Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế  

2   EI R   02004 Số hiệu điều chỉnh của Đơn vị thanh toán 

3 1..4  SI R   02005 Số thứ tự của Điều chỉnh 

4   CWE R  0564 02006 Phân loại điều chỉnh 

5   CP O 0-5  02007 Giá trị điều chỉnh 

6   CQ O  0560 02008 Số lượng điều chỉnh 

7   CWE C 1 0565 02009 Lý do điều chỉnh PA 

8  250# ST O   02010 Mô tả điều chỉnh 

9  16= NM O   02011 Giá trị gốc 

10  16= NM O   02012 Giá trị thay thế 

11   CWE O  0569 02013 Hành động điều chỉnh 

12   EI O   02014 
Tham chiếu chéo số hiệu điều chỉnh của 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế  

13   EI O   02015 

Tham chiếu chéo số hiệu Dòng hạng mục 

sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp dịch 

vụ y tế  

14   DTM R   02016 Ngày điều chỉnh 

15   XON O   02017 Tổ chức chịu trách nhiệm  

 

16.4.7.1  ADJ-1   Số hiệu Điều chỉnh của nhà cung cấp dịch vụ y tế   (EI)   02003 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu điều chỉnh duy nhất được cấp phát bởi Ứng dụng Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế. 

16.4.7.2  ADJ-2   Số hiệu điều chỉnh của Đơn vị thanh toán    (EI)   02004 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Số hiệu điều chỉnh duy nhất được cấp phát bởi Ứng dụng Đơn 

vị thanh toán. 

16.4.7.3  ADJ-3   Số thứ tự điều chỉnh    (SI)   02005 

Định nghĩa: Số thứ tự duy nhất cho sự điều chỉnh này – bắt đầu bằng 1, sau 

đó đến 2, v.v. cho mỗi điều chỉnh duy nhất của Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. 

16.4.7.4  ADJ-4   Phân loại điều chỉnh    (CWE)   02006 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: cho biết rõ phân loại điều chỉnh và được sử dụng để hỗ trợ 

quyết định nên sử dụng bảng nào cho phần Lý do điều chỉnh. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0564 – Mã phân loại điều chỉnh trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

 

16.4.7.5  ADJ-5   Giá trị điều chỉnh    (CP)   02007 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị điều chỉnh, ví dụ như thuế, các khoản khấu trừ, giá trị 

đã thanh toán trước.  
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16.4.7.6  ADJ-6   Số lượng điều chỉnh    (CQ)   02008 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng điều chỉnh. 

X12 REF: bảng 673 Bộ kiểm tra số lượng. Có thể bổ sung các giá trị mới từ 

X12 673 nếu cần. Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0560 – Các đơn vị 

số lượng trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.   

 

16.4.7.7  ADJ-7   Lý do điều chỉnh PA    (CWE)   02009 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Lý do cho sự điều chỉnh này. Các mã được sử dụng để giải 

thích điều chỉnh của Nhà cung cấp dịch vụ y tế cho một Nhóm sản phẩm/dịch vụ 

hoặc một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0565 – Mã lý do điều chỉnh của Nhà cung cấp dịch vụ y tế trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

16.4.7.8  ADJ-8   Mô tả điều chỉnh    (ST)   02010 

Định nghĩa: Mô tả điều chỉnh, chẳng hạn như theo các chỉ dẫn của khách 

hàng. 



Chương 16: Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn bảo hiểm  

Trang 90 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2/ 2014.  Bản cuối 

16.4.7.9  ADJ-9   Giá trị gốc    (NM)   02011 

Định nghĩa: Giá trị gốc của hạng mục dữ liệu được ghi chú trong điều chỉnh 

này. 

16.4.7.10  ADJ-10   Giá trị thay thế    (NM)   02012 

Định nghĩa: Giá trị thay thế của hạng mục dữ liệu được ghi trong điều 

chỉnh này. 

16.4.7.11  ADJ-11   Hành động điều chỉnh    (CWE)   02013 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Hành động được yêu cầu của bên nhận điều chỉnh này. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0569 – Hành động điều chỉnh trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.7.12  ADJ-12   Tham chiếu chéo Số hiệu điều chỉnh của Nhà cung cấp dịch vụ 

y tế    (EI)   02014 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu điều chỉnh duy nhất của Nhà cung cấp dịch vụ y tế do 

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế cấp phát cho được tham chiếu đến bởi Sự 

Điều chỉnh của Đơn vị thanh toán này.  

16.4.7.13  ADJ-13   Tham chiếu chéo số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ 

của Nhà cung cấp dịch vụ y tế    (EI)   02015 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ duy nhất được cấp 

phát bởi Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế và được tham chiếu đến bởi Sự Điều 

chỉnh của Đơn vị thanh toán này; được sử dụng cho các nhóm có nhiều dòng hạng 

mục cần xác định riêng lẻ trong sự Điều chỉnh của Đơn vị thanh toán.  



 Chương 16: Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn bảo hiểm 

 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 91 

 Bản cuối. Tháng 2/ 2014 

16.4.7.14  ADJ-14   Ngày điều chỉnh    (DTM)   02016 

Định nghĩa: Ngày/Thời gian điều chỉnh được thực hiện. Cũng có thể đồng 

nghĩa với Ngày phán quyết.  

16.4.7.15  ADJ-15   Tổ chức chịu trách nhiệm    (XON)   02017 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/Đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tổ chức doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sự điều chỉnh (ví dụ 

tổ chức Đơn vị thanh toán); có thể được sử dụng cho một Thông báo Thanh 

toán/chuyển tiền cho 1 Người được thanh toán từ nhiều Đơn vị thanh toán.  

16.4.8 PMT – Phân đoạn Thông tin Thanh toán 

Phân đoạn này chứa thông tin mô tả thanh toán được thực hiện bởi tổ chức 

Đơn vị thanh toán. 

HL7 Bảng thuộc tính – PMT – Thông tin thanh toán 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   02018 Số hiệu Thông báo thanh toán/chuyển tiền 

2   DTM R   02019 
Ngày/thời gian có hiệu lực của lệnh Thanh 

toán/chuyển tiền 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

3   DTM R   02020 
Ngày/Thời gian hết hạn của lệnh Thanh 

toán/chuyển tiền 

4   CWE R  0570 02021 Phương thức thanh toán 

5   DTM R   02022 Ngày/thời gian thanh toán/chuyển tiền 

6   CP R   02023 Giá trị thanh toán/chuyển tiền 

7   EI O   02024 Số kiểm tra 

8   XON O   02025 
Định danh ngân hàng của Người được 

thanh toán 

9  4= ST O   02026 Mã số chuyển của Người được thanh toán 

10   CX O   02027 
ID Tài khoản ngân hàng của Người được 

thanh toán 

11   XON R   02028 Tổ chức thanh toán 

12  100= ST O   02029 Dòng mã ESR 

 

16.4.8.1  PMT-1   Số hiệu Thông báo Thanh toán/chuyển tiền    (EI)   02018 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số hiệu thông báo Thanh toán/chuyển tiền duy nhất đối với ID 

ứng dụng mạng lưới gửi đi. 

16.4.8.2  PMT-2   Ngày/thời gian có hiệu lực của thông báo Thanh toán/chuyển 

tiền    (DTM)   02019 

Định nghĩa: Ngày/thời gian [bắt đầu] của Thông báo Thanh toán/chuyển 

tiền này. 

16.4.8.3  PMT-3   Ngày/Thời gian hết hạn của Thông báo Thanh toán/chuyển tiền   

(DTM)   02020 

Định nghĩa: Ngày/Thời gian [kết thúc] của Thông báo Thanh toán/chuyển 

tiền này. 
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16.4.8.4  PMT-4   Phương thức thanh toán    (CWE)   02021 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã xác định phương thức thanh toán. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0570 – Mã phương thức thanh toán trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

16.4.8.5  PMT-5   Ngày/Thời gian của Thông báo thanh toán/chuyển tiền    (DTM)   

02022 

Định nghĩa: Ngày Thông báo thanh toán/chuyển tiền được thanh toán, có 

thể không phải cùng Ngày/thời gian của Bản tin trong phân đoạn MSH. 

16.4.8.6  PMT-6   Giá trị Thanh toán/chuyển tiền  (CP)   02023 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng của tất cả các Giá trị thanh toán cho Sản phẩm/dịch vụ 

trong phân đoạn PSL của Thông báo thanh toán/chuyển tiền này, sau khi cộng/trừ 

bất kỳ các Điều chỉnh nào cần thực hiện cho Người được thanh toán. 

16.4.8.7  PMT-7   Số kiểm tra    (EI)   02024 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 



Chương 16: Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn bảo hiểm  

Trang 94 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2/ 2014.  Bản cuối 

Định nghĩa: Số kiểm tra duy nhất từ hệ thống ứng dụng của Đơn vị thanh 

toán. 

 

16.4.8.8  PMT-8   Định danh Ngân hàng của Người được thanh toán    (XON)   

02025 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh liên hệ tài chính của Người được thanh toán, ví dụ, 

tên ngân hàng. 

16.4.8.9  PMT-9   Mã số chuyển của Người được thanh toán    (ST)   02026 

Định nghĩa: ID cá nhân của người được thanh toán được sử dụng trong giao 

dịch tài chính. 

16.4.8.10  PMT-10   ID tài khoản ngân hàng của Người được thanh toán    (CX)   

02027 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme  (ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> 

^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department 

(CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & 

<Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> 

& <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID 

(ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: ID của tài khoản ngân hàng của Người được thanh toán. 

 

16.4.8.11  PMT-11   Tổ chức thanh toán    (XON)   02028 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Định danh tổ chức thực hiện Thông báo Thanh toán/chuyển 

tiền, có thể là một Đơn vị thanh toán, Công ty bảo hiểm, TPA, Công ty Dược. 

16.4.8.12  PMT-12   Dòng mã ESR   (ST)   02029 

Định nghĩa: Dòng tham chiếu Hóa đơn được sử dụng trong các phương 

thức ngân hàng điện tử. 

16.4.9 IPR – Phân đoạn Kết quả xử lý hóa đơn 

Phân đoạn Kết quả xử lý Hóa đơn (IPR) cung cấp thông tin tóm tắt về một 

Nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc một Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ đã được 

phán quyết. 

HL7 Bảng thuộc tính – IPR – Kết quả xử lý hóa đơn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên trường dữ liệu 

1   EI R   02030 Định danh IPR  

2   EI R   02031 
Định danh tham chiếu chéo của Nhà cung 

cấp dịch vụ y tế  

3   EI R   02032 
Định danh tham chiếu chéo của Đơn vị 

thanh toán 

4   CWE R  0571 02033 Trạng thái IPR 

5   DTM R   02034 Ngày/thời gian của IPR  

6   CP O   02035 Giá trị được phán quyết/được thanh toán 

7   DTM O   02036 Ngày/thời gian dự kiến thanh toán 

8  10= ST R   02037 Giá trị kiểm tra IPR 

 

16.4.9.1  IPR-1   Định danh IPR    (EI)   02030 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số IPR duy nhất do Ứng dụng Đơn vị thanh toán cấp phát.  

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70571
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16.4.9.2  IPR-2   Định danh tham chiếu chéo của Nhà cung cấp dịch vụ y tế     (EI)   

02031 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tham chiếu chéo đến Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ của Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế hoặc số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế từ Hóa đơn gốc. 

16.4.9.3  IPR-3   Định danh tham chiếu chéo của Đơn vị thanh toán    (EI)   02032 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tham chiếu chéo đến Số hiệu Nhóm sản phẩm/dịch vụ của 

Đơn vị thanh toán hoặc Số hiệu Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ của Đơn vị 

thanh toán từ Hóa đơn gốc. 

16.4.9.4  IPR-4   Trạng thái IPR    (CWE)   02033 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trạng thái xử lý của Nhóm sản phẩm/dịch vụ (nếu Phán quyết 

theo Nhóm = “Y”) hoặc của Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0571 – Trạng thái kết quả xử lý hóa đơn trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

Các mã trạng thái tham khảo biểu diễn mã trạng thái của một IPR (kết quả 

xử lý hóa đơn).  

 

16.4.9.5  IPR-5   Ngày/thời gian của IPR    (DTM)   02034 

Định nghĩa: Ngày/thời gian mà IPR được tạo ra. 

16.4.9.6  IPR-6   Giá trị được phán quyết/thanh toán    (CP)   02035 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To 

Value (NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 
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Thành phần con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần con dành cho Các đơn vị của Khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Giá trị được phán quyết cho Nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc 

Dòng hạng mục sản phẩm/dịch vụ, có thể bằng 0 = tổng tất cả các điều chỉnh của 

Đơn vị thanh toán (Giá trị điều chỉnh trong phân đoạn ADJ).  

16.4.9.7  IPR-7   Ngày/thời gian dự kiến thanh toán    (DTM)   02036 

Định nghĩa: Ngày dự kiến thanh toán cho IPR này. 

16.4.9.8  IPR-8   Số kiểm tra IPR  (ST)   02037 

Định nghĩa: Tùy điều kiện, nếu Trạng thái = “đã chấp nhận” thì thuộc tính 

là Bắt buộc, còn nếu không thì Không được phép sử dụng. 

Trường dữ liệu này chứa một số kiểm tra được Đơn vị thanh toán thứ nhất 

tạo ra (được tham chiếu đến bởi Tổ chức Đơn vị thanh toán trong phân đoạn IVC) 

để đảm bảo các nội dung của IPR không bị thay đổi/thay thế trước khi gửi đến các 

Đơn vị thanh toán sau đó.  

16.5 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 

 

Các hạng mục dưới đây đang được thảo luận trong Ủy ban Quản lý Tài 

chính để bổ sung vào các phiên bản sau này của HL7: 

Các sự kiện E10 (Phản hồi Chỉnh sửa/Phán quyết), E24 (Phản hồi cấp 

phép), và E12 (Yêu cầu thông tin bổ sung) đang giả định rằng ứng dụng của Đơn 

vị thanh toán có khả năng xử lý các yêu cầu trực tuyến. Các phiên bản sau này của 

Tiêu chuẩn sẽ bao gồm các điều khoản cho việc phản hồi chậm trong đó Đơn vị 

thanh toán phản hồi cho yêu cầu khi nó đã xử lý xong yêu cầu ở chế độ ngoại 

tuyến (offline). Trong trường hợp sử dụng này, Đơn vị thanh toán sẽ gửi phản hồi 

ở dạng kết quả tự gửi, hoặc lưu giữ phản hồi trong hàng đợi dành cho Ứng dụng 
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của Nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nếu được lưu giữ trong hàng đợi dành cho Ứng 

dụng của Nhà cung cấp dịch vụ y tế, thì Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ y tế có 

thể sử dụng bản tin QVR^Q17^QVR_Q17 (truy vấn các sự kiện trước đó) để lấy 

kết quả từ Ứng dụng Đơn vị thanh toán. 
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